GEODETICKÝ A KÁ'RTOGRAFICKY OBZOR

Okoly geodesiť"a kartogra}ie
Ing. Jaroslav Průša,
předseda Ostřední správy geodesie a kartografie
X. sjezd Komunistické strany Československa vytyčil
v souladu s požadavky základního ekonomického zákona
socialismu hlavní úkoly našemu národnímu hospodářství,
jejichž splnění bude znamenat jeho další mocný rozvoj.
Bez splnění těchto úkolů není možno zajistit trvalý růst
hmotné a kulturní úrovně života obyvatelstva.
Pro geodesii a kartografii vyplývá ze směrnic X. sjezdu
jednak jmenovitý úkol, za jehož splnění přímo odpovídáme,
a dále celé řady· úkalů, které vyplývají z plnění potřeb
výstavby jednotlivých hospodářských resortů, jakož i z potřeb naší armády při zvyšování obranyschopnosti naší vlasti.
Často poukazujeme, že v oboru geodesie a kartografie
nemáme ujasněnou výhledovost. Je tomu tak skutečně?
Domnívám se, že tomu tť?:knení. Již na aktivu čs. zeměměřičů v únoru roku 1953 jsme provedli rozbor situace ve
vyhotovování mapových podkladů našeho státu a na základě
bohatých zkušeností geodetické služby Sovětského svazu
jsme si stanovili, jak je třeba u nás postupovat dále, aby
československá geodesie a kartografie daleko lépe plnila
úkoly při výstavbě socialismu a obranyschopnosti naší vlasti.
V posledních měsících zabývali jsme se hlavně jmenovitým
úkolem vyplývajícím ze směrnic X. sjezdu KSČ a ostatní
úkoly jsme plnili podle požadavků jednotlivých hospodářských ministerstev. Tyto požadavky nebyly vždy důkladně
zvažovány a zejména usměrňovány co do druhu použití
správných mapových podkladů, a to nejen pracovníky ze
sektoru Ostřední správy geodesie a kartografie, ale i zeměměřickými pracovníky příslušných hospodářských orgánů
. některých státních projektových ústavů.
Veliký rozvoj našeho národního hospodářství klade také
zvýšené požadavky
na dodávání mapových podkladů
k nejrozmanitějším účelům. Požadavky kladené na topografické mapy různými odvětvími národního hospodářství
nemohou proto být uspokojeny mapou jediného měřítka.
Kromě toho nebylo u nás vždy plně přihlíženo k tomu, aby
topografická mapa splňovala nejen požadavky národního
hospodářství, ale i požadavky s hlediska obrany státu. Na
území našeho státu je nezbytné vyhotovovat nové topografické mapy, které je třeba co nejrychleji dodat národnímu
hospodářství a obraně státu.
Byl by správný postup, kdyby'thom se snažili vyhotovit
napřed mapy velkého měřítka a z nich kartograficky odvozovat topografické mapy středních a malých měřítek? Byla
by to cesta z odborniho hlediska možná, ale nesplnili bychom
tím vůbec potřeby našeho národního hospodářství, ani potřeby
obrany státu. Postupujeme proto tak, že vyhotovujeme topografickou mapu středního měřítka 1 : 25 000 a z ní současně
další topografické mapy menších měřítek. Budou tím splněny
oba požadavky. Je proto naším úkolem, abychom v roce 1955
a letech dalších společně s vojenskou topografickou službou
přednostně vyhotovili' topografickou mapu 1: 25 000 na

celém území našeho státu. Tento úkol je v souladu se směrnicemi o rozvoji národního hospodářství, vyplývá z rozboru
mezinárodní situace a sleduje zvýšení obranyschopnosti
naší vlasti podle usnesení a zásad X. sjezdu Komunistické
strany Československa.
V dalši etapě k uspokojení potřeb národního hospodářství
a obrany státu bude nutno vyhotovovat základní topografickou mapu 1: 10000, a to ve lhůtě rovněž co nejkratší.
V oblastech národohospodářsky důležitých pak budovat
topografickou mapu 1: 5000, která i v minulých letech
byla na území ČSR vyhotovována podle potřeb národního
hospodářství. Bude tomu tak ve' značné míře i v průbenu
roku 1955. Je však třeba učinit v průbenu roku 1955 taková
opatření, aby byly připraveny technqlogické postupy pro
vyhotovování základní topografické mapy 1: 10000, která
by formou i obsahem navazovala na topografickou mapu
1: 25000. Podle míry dokončování topografické. mapy
1 : 25 000, bude možno postupně přecházet v širší vyhotovování základní topografické mapy 1: 10000. Po dokončení
topografické mapy 1 : 25 000 bude možno společně s vojenskou topografickou službou rychleji pořizovat základní
topografickou mapu 1: 10 000 na celém území našeho státu
pro potřeby našeho národního hospodářství a obranu v~asti.
Vedle toho musíme také plnit úkoly ve vyhotovování
topografických map velkých měřítek pro jmenovité velké
stavby socialismu, nová sídliště a nezbytnou investiční výstavbu našeho průmyslu.
druhé straně nebudeme provádět mapování, které by
sledmlalo obnovu pozemkového katastru ve starém pojetí .
Dosavadní pozemkový katastr budeme využívat pro potřeby
registrace a evidence půdy, po případě jiné hospodářské a
některé technické úkoly, neboť v dané situaci nemáme jiných
plochojevných map.
Nelze nevidět, že pozemkový katastr, vyhotovený před
130 lety pro účely daně pozemkové, splnil své poslání v dostatečné míře a že zastarat. Bylo by nehospodárné dále ho
udržovat a tím odnímat i pracovníky potřebné na nová topografická díla, jejichž dodání by bylo podstatně oddalováno.
Záleží na nás všech, abychom v průběhu roku 1955 projednali a vypracovali technologické postupy pro zavedení registrace a nové přesné evidence půdy, která je v novém společenském řádu nutná. Není sporu o tom, že pro tento důležitý
úkol bude nutno využít grafických částí pozemkového katastru do doby, než pro tento úkol dodáme vhodné mapové
podklady.
V úseku kartografické tvorby a vydávání map malých
měřítek a atlasů je v našem státě značná roztříštěnost.
Je proto hlavním úkolem její soustředění, což po vyjasnění
stanovisek jednotlivých resortů bude možno v nejbližší době
uskutečnit. Přejde tím na Ostřední správu geodesie a kartografie značná odpovědnost. Bude záležet na nás, jak tento
úkol pochopíme, aby bylo účinně pomoženo masovým po-
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třebám, kulturni činnosti našich škol všech stupňů a rozvoji
našeho národniho hospodářstvi. Bude proto třeba v roce 1955
vypracovat program a organisačně technická opatřeni k zajištěni tvorby a vydáváni map malých měřítek a atlasů
především pro potřebu našich škol všech stupňů a v dalších
letech plán uskutečňovat nejen co do množstvi, ale co do
jakosti a také přiměřenosti cen, neboť jen timto způsobem
bude možno plnit hlavní směrnici X. sjezdu KSČ o zvýšeni
životni úrovně pracujicího lidu naši vlasti.
S&lněnim těchto úkolů souvisí školeni kádrů a bude opět
zález!f na nás, jak využijeme dosavadních pracovníků,
neboť volných zdrojů pracovnich sil v našem plánu práce máme jen velmi omezené množství.
K dalšimu rozvoji československé geodesie a kartografie
bude třeba velmi význačné spolupráce našich vědeckých a výzkumných pracovníků, neboť bude třeba konat vysoce odborné
práce, které u nás prováděny dosud nebyly.

o

Správným chápáním nových úkolů, využitím nové techniky, podstatným zlepšením organisace práce a správným rozmístěním kádrů zvýšíme produktivitu práce a tím urychlíme
vyhotoveni celostátnich topografických map potřebných pro
rozvoj našeho národniho hospodářstvi, kulturního života a
obranu vlasti.
Vyzýváme všechny pracovniky v oboru geodesie a kartografie, aby k řešeni těchto hlavnich úkolů zaměřili své úsilí,
aby svými podnětnými návrhy obohatili náplň našeho nového
odborného časopisu, aby tak s nimi mohl být seznámen široký
okruh pracovníků.
Kritikou práce redakční rady a jednotlivých článků bude
možno zlepšit dosavadní práci a upřesnit provádění hlavních
úkolů. Spoluprací všech vědeckých a výzkumných pracovníků, zlepšovatelů a novátorů v obor.ugeodesie a kartografie
stanovené úkoly če~tně zajistime a splníme.

některých, otázkách dalšího vývoje v topografickém
mapování na území Československa

Současný stav mapových děl na územi Československa. Nové mapy velkého měřítka. Důvody, které vedly k zahájení
prací na budování mapy 1: 5000. Faktory, které vedou k volbě měřítka 1: 10000.
X. sjezd KSC určil jako hlavní úkoly pro nejbližší dobu
kromě jiných, zejména:
1. zvýšit zemědělskou výrobu;
2. zajistit
základny;

rozvoj

palivové,

surovinové

a energetické

3. zintensivnit k lepšímu využívání přírodního
ství naší země 'základní geologický průzkum.

bohat-

Poněvadž dosud existují ve světě síly, které si nepřejí
dohodu a mír mezi národy, vyplývá i další úkol, upevňovat
obranyschopnost republiky.
:,~o
K spln~ní uvedených úkolů je třeba v té či oné, formě
map. Jedním ze základních úkolů Ústřední správy geodesie
'a kartografie (ÚSGK) je zakládání a udlžJvání mapových
děl velkých a středních měřítek na celém státním území
nebo jeho částí.
Bude účelné, provedeme-li krátce rozbor dosavadních
mapových děl, ať již vyhotovených, nebo ve stadiu budování.

Asi na 87 % rozlohy republiky mámet. zv. katastrální
mapu v měřítku 1: 2 880. Pro posouzení možnosti dalšího
využívání této mapy je třeba si uvědomit některl: závažnější
okolnosti.
Geodetickým podkladem pro mapování byla trigonometrická síť 1.-4. řádu. Trigonometrická síť 4. řádu byla
určena graficky měřickým stolem na papíře, napnutém
na skleněných deskách v měřítku 1 :14400. Souřadnice
trigo'D:9metrických bodů byly zjišťová!1Y odsunutím.
Mapy byly vyhotoveny odděleně pro jednotlivé obce,
aniž bylo sledováno spojité zobrazení celého území státu.
Mapové dílo postrádá zobrazení terénních poměrů.

Uvážíme-li dále, že toto dílo není od roku 1938 systematicky udržováno ve shodě se skutečným stavem v přírodě, docházíme k závěru:
1. Přes všechny své nedostatky je toto mapové dílo
v současných podmínkách nejvhodnějším podkladem pro
zjištění výměry půdy jednotlivých sektorů a zemědělských
závodů v obcích a tím i podkladem pro založení nové,
přesné ,evidence a registrace půdy s možností udržovat ji
ve stálém souladu se skutečným stavem do doby, než bude
vyhotoveno jiné, v40dnější mapové dílo;
2. je vhodným podkladem pro drobné
technické a notářsko-technické;

práce stavebně

3. v wechodné době bude možno jeho polohopisnou
složku použít jako podkladu pro topografické mapování
do doby, než bude dosaženo žádoucího předstihu ve fotoleteckých pracích. V pozdější době bude pro tento účel
využíváno jen ojediněle.

II.
Nové mapy, které měly nahradit dosavadní katastrální
mapu, budované od roku 1928 v měřítkách 1: 1000,
případně 1 : 2000 byly vyhotoveny přibližně na 6 % rozlohy celého státu, zvláště na území větších měst.
Výškopisná složka byla 'doplňována ve většině případů
po provedeném polohopisném 'měření normální tacheometrií nebo plošnou nivelací. Ve výjimečných případech
bylo použito i pozemní nebo letecké fotogrametrie. výhody takových map pro podrobné územní plánování a
projekty všeho druhu jsou zřejmé, nehledě na to, že se
z nich dají .odvodit mapy menších měřítek bez dalšího
měření. Vzhledem ke stavu dosavadních výrobních prostředků a používaných method nelze však pro značnou
dobu trvání a výši nákladů pomýšlet v dnešní době na
soustavné mapování v tak velkých měřítkách.
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Strohé uplatňování geodetické zásady z velkého do
malého dostalo by se v aplikaci na vyhotovování mapových
děl velkých a z nich odvozenÝ,ch středních a malých měřítek do naprostého rozporu s požadavky národního hospodářství a obrany vlasti. Ve svých důsledcích by vedlo
na tomto úseku k brzdění a zpomalování naší cesty k socialismu.
III.
Za okupace bylo vyhotoveno několik listů mapy 1: 5000,
v německém kladu listů a značkových klíčích. Toto
mapování se prakticky provedlo v několika málo omezených
prostorech.
Mohutný rozvoj hospodářské výstavby vyvolal zvláště
po vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 zvýšenou
potřebu map. Neuspokojivý stav mapového díla v ČSR
musel být řešen. Když byla po rozborech a diskusích vyloučena možnost provésti mapování v měřítku I : 2000 na
celém území státu v přiměřené době, bylo přikročeno
k mapování v měřítku 1: 5000. Při tom se počítalo, že
v případě potreby...mohou být vyhotoveny kartografickým
odvozením i mapy menších měřítek. Zde je nutno uvésti,
že v této době bylo k disposici velmi málo materiálu a
literatury ze Sovětského svazu, aby odtud mohlo být převzato dostatek zkušeností. Mapa měřítka 1: 5000 měla
být vyhptovena pro celé území státu.
K volbě měřítka 1 : 5000 vedly především tyto důvody:
1. Hustota osídlení, hustota sídlišť a silničních a železničních komuniKací. Počet obyvatel v ČSR na 1 km2
činí 100, jedno sídliště připadá průměrně na 8,5 km2,
z toho v západních a středních částech státu na 6 km2
a východní části na 13,4 km2• Na I km2 připadá 0,55 km,
silnic, nepočítaje v to cesty s udržovaným povrchem a
0,1 km železnic.
2. Hospodářská úroveň mapovaného území. Na příklad
roční produkce uhlí na I km2 je 476 tun, na I obyvatele
4,5 tuny, roční produkce oceli na I km2 33~tun, na I obyvatele 0,33 tuny (větší než ve Francii, a Svédsku, téměř
jako ve Velké Britannii), elektřiny 100000 kWh na
I km2• Je přirozené, že faktory uvedené v obou důvodech
působí značně na hustotu kresby mapy.
3. Intensita zemědělského využití půdy. V ČSR jsou
poměrně malé reservy dobré půdy, a proto téměř jedinou
cestou k zvýšení zemědělské výroby je cesta zvyšování
hektarových výnosů. Totéž platí i o půdě lesní. Tím se
stává půda neobyčejně cenným výrobním prostředkem,
o kterém musí být veden přesný přehled.
4. Další důvod, který nemohl být pominut, tkvěl v tom,
že v ČSR bylo již mapové dílo ve velkém měřítku, takže
mnozí použivatelé, zvyklí s ním pracovat, pokládali mapu
menších měřítek za krok zpět.
Značkový klíč pro uvedené-mapové dílo je sestaven velmi
úsporně a obsahuje jen IQO značek, mimo vzory písma.
Značky, pokud se vztahují k celým plochám, umísťují se
jednotlivě doprostřed příslušného obrazce, nebo nejvýše
v několika místech. takže nepokrývají celou plochu.
Naproti tomu značkový klíč a tím i obsah sovětských
map je daleko bohatší a tím· umožňuje úspěšné provedení projektu jakéhokoliv· technického díla.
Z uvedeného jest patrno, že hlavní důvody, které vedly'
k použití měřítka I : 5000 byly převážně rázu technického

a hospodářského a že nebyl brán zřetel na potřeby obrany
státu.
Mapování se zatím provádělo nesoustavně v oblastech,
ve kterých jsou nejnaléhavější požadavky, zejména speciálního geologického průzkumu, výstavby uhelného hospodářství a velkých vodních děl a zařízení.
Rozsáhlé požadavky socialistické výstavby vyvolaly
zvýšenou projekční a stavební činnost a tím neodbytný
tlak velkého množství zájemců o mapu I: 5000.
Dosavadní stav na tomto .úseku jest neuspoIS9jiyÝ,
zvláště proto, že v topografickém mapování v měřítku
I : 5000 dochází k zaostávání za požadavky národního
hospodářství. Velká rozpracovanost těchto prací brzdí projekční připravenost pro stavby socialismu a jiná technická
díla a ukazuje, že v dosavadních podmínkách nelze vytvořit
nutný předstih ve vyhotovování mapových podkladů.
Jednou z hlavních příčin je malá mechanisace topografických prací a používání málo produktivních technologických postupů. Další příčinou je i volba měřítka.
IV.
Mapová díla na našem území musí být budována v těsné
spojitosti s potřebami našeho národního hospodářství a
obrany vlasti. Naše republika je součástí velikého a mohutného tábora míru, demokracie a ~pcialismu, vedeného
Sovětským Svazem. Na převážné vět~ině svých státních
hranic sousedí právě s bratrskými zeměmi tábora míru:
NDR, Polskem, SSSR a Maďarskem. Bohaté zkušenosti
SSSR stanou se pro nás rozhodujícími na další cestě
k vyhotovování mapových děl.
V současných podmínkách vyžaduje volba měřítka
mapového díla uvážení ještě těchto dalších rozhodujících
faktorů:
1. Vysoké pcžadavky na přesnost mapy musí být ekonomicky sladěny s posláním a využíváním mapového díla;
2. obsahová náplň mapy musí být mnohem bohatší než
dosud a umožňovat řešení nejen jakéhokoliv technického
projektu, ale vyhovovat i potřebám obrany státu;
-:Jnempo postupu topografických prací musí odpovídat
zajištění včasné projekční připravenosti a tím i žádoucímu
předstihu těchto prací;
4. nejužší braťrská spolupráce zemí tábora míru vyžaduje budování takových mapových děl, která by umožnila řešení technických projektů, přesahujících hranice
státu;
5. bohatý obsah mapy způsobuje v důsledku mohutného
budování socialismu, v naší zemi rychlejší stárnutí mapy;
je proto třeba zajišťovat plánovitým udržováním mapového
díla jeho shodu se skutečností.
Při ře%ení tohoto složitého problému využijeme sovětských zkušeností nejen z WediŠka:obsahu mapy, ale zvláště .
s hlediska technologie výroby map, zavedením dokonalých
sovětských fotogrametrických method.
Uvážíme-li uvedené okolnosti i naše možnosti,docházíme k závěru, že právě mapové dílo v měřítku I: 10000
splní tyto požadavky, zvláště, uložíme-li si další podmínku, že v oblastech důležitých pro národní hospodářství
provedeme topografické mapování v měřítku I: SOOO.
Rozsah těchto prostorů si ověříme projednáním· s příslušnými investory.
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Cesta a úkoly československé tvorby a vydávání map
malých měřítek a atlasů
Ing. Antonín Koláčný

526.8:912 (437)

Okol kartografie: tvořit a vydávat mapy malých měřítek a atlasy. Rozbor stavu kartografie v býv. kapitalistickém Československu; československá kártografie po osvobození~' současný stav československé kartografie a nejbližší její úkoly.

tické společnosti a obraně míru a obtíže spojené s budováním tohoto oboru kartografie ai vyžadují, aby tato závažná
problematika
byla řešena v rámci mezinárodní spoluVe společnosti budující socialismus a komunismus má
práce
a za cenné, účinné a bezprostřední pomoci sovětkartografie významnou a odpovědnou úlohu.
ských geodetů a kartografů - zakladatelů a tvůrců poV souladu s rozvojem výrobních sil, s potřebami národ- krokové, vědecké kartografie.
ního hospodářství a zabezpečováním obranyschopnosti
1. Stav kartografie
v kapitalistickém
Ceskozemí tábora míru je úlohou kartografie maximálně uspokojovat potřeby společnosti, pokud se týkají požadavků slovensku.
V kapitalistick~m Ceskoslovensku státní geodetická
na vyhotovování a vydávání map, atlasů a jiných kartocivilní složka se zabývala výhradně tvořením a vydáváním
grafických děl všeho druhu a určení.
Plnit tento úkol přísluší geodetické a kartografické map velkých měřítek. Vojenská geodeticko-topografická
složka obstarávala nová vydání dosavadních vojenských
služ:'ě.
map
středních měřítek. Kromě toho zpracovala a vydala
Je to úkol nejen velký a čestný, nýbrž také odpovědný
mapu státního území v měř. 1: 750 000, jeden list meziil obtížný.
národní mapy světa v měř. 1: 1 mil. a několik listů mapy
Cestu k jeho zvládnutí ukazuje sovětská věda a praxe. střední Evropy v měř. 1: 750000.
Ukazuje, ž~ kartografie může uspokojovat potřeby společTvoření a vydávání map malých měřítek a atlasů pro
nosti jen tehdy, j'e":lirozvíjena plánovitě, systematicky,
školya
veřejnost bylo výhradně v rukou několika soukromoideově, na vědeckém podkladu, a to na všech úsecích složikapitalistických
společností a podnikatelů. Pokud to byly
tého procesu tvoření a vydávání map a ve všech odvětvích
tiskařské
podniky,
zřídily si pro tuto činnost kartolitokartografické činnosti.
grafická oddělení a obstarávaly pak vlastními silami tvorbu
Nesnadný je tento úkol zvláště v zemích, kde znamená a tisk map. Některé redakčně autorské práce zadávaly
současně přestavbu dosavadní státní kartografické tvorby a externistům, zpravidla geografům přednášejícím na vysoké
její rozšíření o odvětví, která doposud nebyla zastoupena škole nebo vojenským kartografům.
ve státní kartografii, jak je tomu zčásti i u nás.
Ostatní korporace s vlastním kapitálem a soukromí
V podstatě jde v 1t:chto zemích o záležitost celostátní podnikatelé, kteří vydávalimapy a atlasy, neměli pro tvoření
důléžitosti, o vybudování nové, pokrokové '--kartografie, a vydávání map ani vlastní kádry, ani vlastní výrobní
která by - na rozdíl od kartografie za kapitalismu - sou- prostředky. Vykonávali jen t. zv. činnost nakladatelskou, ,
střeďovala veškerou kartografickou činnost a která by t. j. veškeré práce objednali u soukromníků a tiskařských
byla schopna maximálně uspokojovat požadavky doby.
podniků, kdežto sami provedli jen financování těchto prací
Zvláště obtížný je tento úkol v oboru map malých íriě~í- s obchodně spekulativním záměrem.
tek a atlasů, ať jde o kartografická díla všeobecně zeměV bývalém Ceskoslovensku bylo vydáváno poměrně
pisná nebo thematická, pro potřebu státního hospodářství, značné množství map. Kromě atlasů, příručních a návědy a výzkumu, škol a veřejnosti. Zde je úkol budovatelů stěnných map pro školy byly to mapy a atlasy, které měly
, nové kartografie znesnadněn tím, že tento široce apliko- především uspokojit zeměpisný a turistický zájem veřejvaný obor kartografie je nejvíce postižen všemi škodlivými nosti. Tvoření a vydávání těchto map mělo všechny vlastnásledky z doby kapitalismu a zatížen jeho pozůstatky. nosti kapitalistické bezplánovitosti, chaosu a konkurence.
Tento úkol je obfž lý také proto, že jde o obor, kterému Vůdčí ideou v kartografické tvorbě a při vydávání map
dřívější buržoasní vlády těchto zemí nevěnovaly žádnou byla idea maximálního zisku. Tvůrčími methodami byl
péči, ale naopak ponechaly jej na pospas kapitalistickému individualismus a subjektivní intuice.
, podnikání. Proto v zemích, kde kartografie map malých
Konkurence vydavatelů map vedla k tomu, že byla
měřítek a atlasů je representována převážně t. zv. soukro- věnována péče především vnějšímu vzhledu kartograficmou kartografií, vyvíjí se odloučeně od kartografie státní. kých děl, který v prvé řadě měl zapůsobit na zájemce.
Zaostává ve .svém vývoji za ostatní kartografickou čin- Proto československémapy a atlasy pro veřejnost dosáhly
ností, a proto neuspokojuje plně požadavky společnosti. v té době vysoké grafické a polygrafické úrovně. Kvalita
Svou odloučeností znesnadňuje soustředění kartografické obsahu map a atlasů však této úrovně zdaleka nedostihla.
činnosti a její rozvoj.
Tvoření geografickýchmap spočívalo na individualistickém
Začlenění tvorby kartografických děl malých měřítek a subjektivním generalisování obsahu zahraničních map,
do státní geodetické a kartografické služby a její povzne- většinou německého původu. Casto se omezilo jen na
sení na činnost budovanou a rozvíjenou na vědeckém mechanické překreslování cizích map a přepis zeměpisných
základě se proto stává jedním z předních úkolů této služby názvů, prováděný nejednotně a nahodile.
a nutným předpokladem pro další cestu vpřed.
Turistické mapy vznikaly překreslováním map vojenské
Důležitost a význam všeobecně zeměpisných a thema- správy a jejich doplňováním zákresem turistických cest
tických map malých měřítek a atlasů při výstavbě $ocialis- a objektů.
It,l

Tvorba a vydávání map malých měřítek
a at1asú.
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Kartografie map malých měřítek a atlasů zůstala převážně jen grafickopolygrafickou záležitostí. Mapy a atlasy
nezaručovaly objektivnost svého geometrického základu,
ani objektivonst svého obsahu. Podržely si většinou ráz
výtvarného díla.
Vysoké školy se nespecialisovaly na kartografii. Přednášela se na nich jenom matematická kartografie, případně
encyklopedicky souhrn nesourodých a povrchních vědomostí o tvorbě a vydávání map. Tvoření map se stalo
výsadou několika jednotlivců a uzavřeného kruhu odborníků v kreslení map, které idea zisku a také obava o existenci vedla k tomu, aby nepředávali své zkušenosti ani vědě, ani praxi. V kapitalistickém Československu pracov,níci
v oboru kartografie geografických a thetnaůckých map
a atlasú nedovedli navázat na tradice svých předchůdců,
kteří se zasloužili o dobré jméno české kartografie ve
světě.
.
2. Československá

kartografie

po osvobození.

Osvobození Československa sovětskou armádou a vítězství dělnické třídy v naší vlasti vyvolalo nutné přeměny
ve všech oborech vědy a praxe a dlllo' jim nové úkoly
a .cíle.
Československá státní geodetická a kartografická služba
má za úkol vybudovat také v 'oboru map malých měřítek
a atlasů novou, uvědomělou kartografickou tvorbu, opírající se o vědu a podřízenou potřebám socialistické
výstavby a výchovy a s tím organicky spojené obrany
vlasti, socialismu a míru.
Státní geodeůcká a kartografická služba dosahuje postupně tohoto cíle v neustálém boji se zbytky a škodlivými
následky bývalé komerční kartografie a s překonáváním
vlastních chyb a nedostatků. Neocenitelnou pomocí při
tom jsou jí zkušenosti a úspěchy sovětských geodetů a
kartografů.
Především bylo třeba zabránit bezplánovitosti, chaosu
a neodpovědnosti v tvoření a vydávání map, postarat se
o výchovu kartografických kádrů, odstranit nejednotnost
a bezzásadovost v kartografickém názvosloví a zavést jiné
methody práce, nežli zanechal kapitalismus.
Již v prvních letech lidově demokratické republiky
organisovala státní geodetická a kartografická služba ve
svém geodetickém ústavě samostatné oddělení pro kartografii map a atlasů malých měřítek.
Po znárodnění soukromokapitalistického
sektoru bylo
z její iniciativy dosaženo toho, že soukromá kartografie
byla soustředěna do jediného podniku, do Orbisu, n. p.,
přičleněného k ministerstvu kultury.
V dalším roce byla z popudu státní geodetické a kartografické služby vytvořena při ministerstvu kultury t. zv.
mapová komise jako meziministerský poradní orgán pro
vydávání map. V této komisi státní geodetická a kartografická služba uplatňuje svůj vliv na plánování a usměrňování vydavatelské činnosti v oboru map pro školy a
veřejnost.
Současně byla zřízena při státní geodetické a kartografické službě Názvoslovná komise pro stanovení správného
názvosloví v mapách, se subkomisemi pro jazyky s latinským písmem, pro jazyky s azbukou, pro jazyky se slabičným. písmem, pro jazyky s písmem ideografic~m a pro
pomístní názvy na území ČSR.
.

Organisační opatření se opírala o opatření legislativní,
kterými státní geodetické a kartografické službě bylo
postupně zajištěno právo tvořit a vydávat kartografická
díla všeho druhu, schvalovat jejich originály před vydáním
a vykonávat vliv na plánování, řízení, výkon a kontrolu
kartografických prací ve státě ..
První etapa organisačních a správních opatření skončila
1. ledna 1954 zřízením Ústřední správy geodesie a kartografie. Pro řízení kartografických prací bylo utvořeno
v rámci její organisace kartografické oddělení. Současně
byl zřízen jako výkonný orgán Kartografický a reprodukční
ústav v Praze, Geodetický, topografický a kartografický
ústav v Bratislavě a příslušné provozy deseti oblastních
ústavů geodesie a kartografie.
S uskutečňováním organisačních opatření byla věnována
soustavná péče výchově kartografických a reprodukčních
kádrů. V prvních letech lidově demokratického Československa byly posíleny kartografické kádry o geodety,
kterým bylo svěřeno vedení prací. Současně byl proveden
tříletý výcvik kartografických kresličů a sestavitelů map.
V následujících letech byly kádry posíleny o geografy
a byl proveden dvouletý a později jednoletý výcvik kartografických kresličů, rytců a retušérek. Ve večerních kursech
byla zvýšena odborná kvalifikace středně technických kádrů
v oboru matematické kartografie a kartografických a reprodukčních technik.
V roce 1954 došlo ke zřízení samostatné katedry kartografie na zeměměřické fakultě při Českém vysokém učení
technickém v Praze. Pro práci na katedře byli vybráni
z vysokoškolsky kvalifikovaných kádrů státní geodeůcké
a kartografické služby pracovníci, kteří prošli kartografickou praxí.
.
Při zavádění nových pracovních method byly zmechanisovány některé kresličské práce. Umožnilo to sestrojení
přístrojků pro vtiskování čar různého druhu a smluvených
značek mapových klíčů do vydavatelských originálů map.
V reprodukci a tisku byly zdokonaleny některé technologické postupy' a zavedeny nové způsoby kopírovacích
a litografických prací na filmu a astralonu.
V poslední době podle sovětského vzoru byly práce
při tvorbě map rozděleny na redakční a sestavitelské a
zavedeno tvoření map podle předem vypracovaných programů map.
Postupně bylo rozšířeno a zdokonaleno strojní technické vybavení kartoreprodukční složky, zejména instalováním nových fotoreprodukčních přístrojů a výkonnějších
ofsetových strojů domácí a zahraniční výroby.' Park
ofsetových strojů se rozšířil ve srovnání s rokem 1945
v průměru o 320 %.
V prvních letech lidově demokratické republiky byly
v oboru kartografických děl malých měřítek uspokojeny
nejnaléhavější potřeby státních i jiných orgánů, škol a
veřejnosti.
Státní geodetickou a kartografickou službou byly samostatně postupně zpracovány a vydány letecké mapy střední
a jihovýchodní Evropy, přehledné mapy správního rozdělení státu, místopisná a hypsometrická mapa ČSR
v měř. 1: 500000, mapy krajů v měř. 1: 200000, několik
map pro šíření všeobecných a politických znalostí na školách a ve veřejnosti, mapy pro turistiku a propagaci. V roce
1952 došlo k 1. vydání Malého politického atlasu světa,
který má pracujícímu lidu podat obraz světll.a společnosti
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s hlediska vědeckého světového názoru a být mu pomocníkem v boji za socialismus a světový mír.
Kromě toho státní geodetická a kartografická služba
litograficky zpracovala a vytiskla řadu služebních map,
jejichž originály vyhotovily jiné resorty. Jsou to různé
mapy geologické, geonomické, hydrologické, meteorologické, lesní, silníční, železniční, letecké, administrativní,
historické, školní a jiné.
Polygrafický závod ministerstva kultury, Orbis n. p.,
ve spolupráci s externisty zpracoval a vydal sešitový
Hospodářsko-politický atlas světa, několik politických map
a soubor perspektivních map pro turistiku. Kromě toho
zpracoval řadu mapových příloh k různým publikacím a
vytiskl několik nových vydání školního átlasu z dřívější
doby.
Orgán ministerstva školství, Státní pedagogické nakladatelství, provedlo externími spolupracovníky úpravu
sestavitelských originálů školních map a školního atlasu
z dřívější doby a pořídilo několik nových map a dva
školní globy.
Za devět let lidově demokratického zřízení stav československé kartografie. v oboru map riJ.álých měřítek a
atlasů se znatelně zlepšil. Kartografická tvorba, rozptýlená
dříve na celou řadu míst, byla soustředěna do orgánu
Ústřední správy geodesie a kartografie, orgánu' mini'sterstva kultury a orgánu ministerstva školství. Kartografická
produkce se zvýšila jak v počtu výtisků, tak také druhu
vydávaných map. Zlepšila se hodnota geometrického
zobrazení, obsahu a výtvarného provedení většiny map.
Byla zavedena ideovost do kartografické tvorby. Byly
vytvořeny nejnutnější předpoklady pro další výchovu
kartografických kádrů a rozvoj kartografie.
3. Současný
stav československé
kartografie.
Přesto, že v kartografii map malých měřítek a atlasů
bylo dosaženo ve všech směrech určitých úspěchů, neodpovídá současný stav československé kartografle a výsledky její práce na tomto úseku plně potřebám společnosti.
,
Není to způsobeno jen tím, že při budování socialismu
úkoly kartografie neustále vzrůstají. Hlavní příčinou jsou
však ještě některé pozůstatky doby kapitalismu a jejich
následky, které brzdí další práci a rozvoj tohoto oboru.
Je to především nesprávný názor, že kartografie původních map, které vznikají na podkladě měření v přírodě,
je odlučována od kartografie odvozených map, které
vznikají t. zv. kartografickým odvozováním v pracovně.
Z toho důvodu vyhotovování původních map se považuje
za činnost geodetickou, jejíž výkon přísluší státní geodetické a kartografické službě, kdežto vyhotovování odvozených map se mylně považuje za činnost geografickou,
většinou jen grafickou a polygrafickou a její výkon je
nesprávně proto začleňován do grafických a polygrafických závodů.
Z toho vyplývá nesprávný závěr, že mapy malých měřítek a atlasy jsou výhradně grafickouměleckým výtvorem
a že na jejich vydávání se tedy vztahuje zákon o vydávání
literárních, hudebních, výtvarných a fotografických děl a
jiných neperiodických publikací.
Jiný nesprávný názor je, že kartografie školních map
a atlasů se nepovažuje za součást ostatní kartografické
tvorby s odůvodněním, že tvoření školních map a atlasů
má být prováděno autory školních učebnic a pedagogy.
Další nesprávný názor "je,že proces tvoření a vydávání

map se nechápe jako ucelený souhrn redakčních, sestavitelských, kresličských a reprodukčních prací, které mají
tvořit organickou jednotu zajišťovanou koordinováním,
řízením a kontrolou všech těchto prací jedním odpovědným místem, jedním resortem. Je uplatňován nesprávný
názor, že každá z uvedených činností může být plánována,
řízena a kontrolována samostatně, nezávisle na druhé.
Vlivem těchto Illesprávných názorů byla rozdělena
kartografická tvorba map malých měřítek a atlasů mezi
tři resorty; jsou to Ústřední správa geodesie a kartografie,
ministerstvo školství a ministerstvo kultury.
Vydávat mapy tohoto druhu může kromě uvedených
tří složek každý orgán, kterému ministerstvo kultury udělí
oprávnění a každé nakladatelství literatury, jestliže pokládá mapu za literární nebo výtvarné dílo.
Uvedené složky ,- s výjimkou státní geodetické a
kartografické služby - nemají pro tvoření a vydávání map
dostatek vlastních kvalifikovaných vědeckotechnických
pracovníků. Kartografickou tvorbu pro ně obstarávají
dosud - podobně jako tomu bylo za kapitalismu externí pracovníci, a to buď úplně, nebo z velké části.
Vydavatelská činnost těchto skžek se tak v praxi zužuje
na činnost ryze nakladatelskou, t. j. na administrativní a
hospodářskofinanční operace a v nejpříznivějším případě
na kreslení a tisk map a ha činnost technické redakce.
V žádném případě však neobsahuje ucelený vědeckotechnický proces výroby kartografických děl, řízený od
jejich projektu až po jejich vytištění kvalifikovanou
vědecko-technickou redakci, která by odpovídala za správné hospodárné a účelné provedení všech prací.
Tento stav v tvorbě a vydávání kartografických děl
malých měřítek má za následek další nedostatky. Je to
především:
a) ztížené a nedokonalé plánování celostátní kartografické tvorby a vydávání map;
b) nesprávné sestavování celostátního vydavatelského
plánu v oboru kartografie; nikoli důsledně na podkladě
průzkumu a vědeckého rozboru požadavků, ale často na
podkladě odhadu provedeného nakladatelstvími s hlediska
prodejnosti map nebo zajištění práce pro využití tiskařských strojů;
c) povrchnost, nezávaznost a neodpovědnost v práci
externích pracovníků - soukromníků;
d) nedostatečná úroveň redakčních prací prováděných
nedostatečně kvalifikovanými kádry a samouky;
e) malá účast vědeckých institucí při řešení aktuálních
problémů kartografické praxe;
f) nedostatek spolupráce mezi jednotlivými vydavatelstvími;
g) rozdílná mzdová a cenová politika v oboru kartografie;
h) ztížená evidence.pramenných kartografických materiálů, kterých se používá jako podkladů při kartografickém odvozování.
Ze skutečnosti, že obor kartografie byl u nás vlivem kapitalismu zanedbáván, vyplývají další obtíže..
Tak není uspokojivě vybudována celostátní dokumentace kartografických děl vydávaných v ČSR a v zahraničí.
Ve státě existuje několik archivů a sbírek map. Jejich
dokumenty však nejsou ústředně iventarisovány nebo
evidovány, ani vědecky hodnoceny; hodnot uložených
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v těchto archiváliích nemuze být náležitě využíváno,
prot(Ž ~většinou nejsou praxi známy. Vedeni těchto sbírek odděleně od kartografické praxe bez ohledu na její potřeby a nedostatečná péče o budovám. kartografické dokumentace má za následek jednu z nejvážlějš'ch překážek
v kartografické tvorbě: nedostatek kartografických materiálů v~odný(h pro kartografické odvozovám map a atlasů.
Jinou stejně vážnou překážkou je, že nejsou řešeny ani
vyř, š ~ny základm theoretické problémy v oboru kartografie a geografie.
Nem řešena nejzákladnější otázka kartografické vědy
a;praxe: generalisace. Proto výběr a zevšeobecňování faktů
při generalisaci se nekoná podle určitých zákonitostí, ale
nahodile na podkladě citu a subjektivmch názorů. Mapa
sama pak není správným odrazem objektivní skutečnosti,
ale je jejím neúplným a nehodnověrným obrazem.
Rovniž nejsou dořeš~ny otázky přepisu cizích názvů
v mapách, zejména pokud jde o jazyky s ideografickým
písmem. Tím se stává, ž~ různé mapy zobrazující totéž
území mají pro stejná místa různé podoby názvů. Nejškodlivější následky způsobuje tento nedostatek na školmch mapách, kde se vyskytují i případy, že pro totéž místo
je uváděn jiný název na příruční mapě, jiný na nástěnné
mapě a jiný v atlase.
Dalším slabým místem je geografická a kartografická
terminologie. Nejsou ujasněny obecné zeměpisné pojmy
(na př. pohoří - hory, vrchovina -, vysočina, průliv
- úžina - kanál, záliv - zátoka). Tím vzniká nejednotnost geografické terminologie v mapách.
Právě tak není jednotný názor různých míst na pojem
kartografie, mapa, redakce, vydávám map, odpovědný
redaktor, technický redaktor a pod. Tím vznikají zbytečné
diskuse, někdy i kompetenčm spory mezi orgány, které
vyhotovují mapy.
Rovnlž otázka autorství ke kartografickému dílu není
vyřešena. Nesprávný názor, že za autora mapy je považ;:>ván jednotlivec - zpravidla vyhotovitel návrhu mapy nikolivkolektiv pracovníků, kteří se podíleli na její redakci,
sestavení a vydání - má ještě stále mnoho zastánců.
Všechny uvedené nedostatky, jež se vyskytují v československékartografii ...:....
především to, že tvorba a vydávání
kartografických děl malých měřítek náleží do působnosti
několika resortů - znesnadňují správné, hospodárné a
účelné zaměstnávání kartografických kádrů, jakcž i použ:vání výrobních prostředků a materiálů při tvorbě a
vydávání map ve státě. Podporují obezličku při přejímání
odpovědnosti za tvoření a vydávání map a atlasů. Zpomalují
a prodnŽljí jejich vydávání. Brzdí růst produktivity
kartografických prací ve státě a vcelku ztěžují další rozvoj
československé kartografie.
Konečným důsledkem toho je, že současná kartografická
činnost neu~pokojuje maximálně potřeby společnosti ani
množ3tvím, ani kvalitou, ani počtem druhů vydávaných
map.
Nejváběji se to projevuje na školách. Nová socialistická
generace je vychovávána podle' novelisovaných map a
atlasů, pocházejících z doby burž)asní republiky a nesvobody a zpracovaných tedy podle starých zásad a ve
starém pojetí. Pracovníci, odpovědní' za toto odvětví
kartografické činnosti, včas nerozpoznali a nedocenili
význam mapy jako důležité pomůcky a účinné ideologické
zbraně při výchově nové generace. Kartografie školních
map a atlasů se nepovznesla na stupeň samostatné uvědo-

mělé tvorby, ale zůstala převážně jen na úrovni údržby
a názvoslovných oprav starých školních map a atlasů.
Stala se tak nejslabším.článkem československékartografie.
Je pochopitelné, že za tohoto stavu kartografické tvorby
a vydávání map československáveřejnost nemá v současné
době žádný atlas velkého formátu, neboť zpracování
takového díla předpokládá odstranění všech uvedených
nedostatků a nejužší spolupráci kartografické vědy a praxe.

n.

Nejbližší úkoly československé kartografie.

Současný stav československékartografie a výsledky její
práce - mapy - neodpovídají tedy dostatečně potřebám
výstavby, výchovy a obrany socialismu a V)žadují provedení dalších základních změn.
Nejdůležitější otázkou, t. j. soustředěním veškeré kartografické činnosti do působnosti jednoho resortu, se v poslední době zabývá vláda. Pro zpracování návrhu na toto
soustředění ustavila vládní komisi ze zástupců resortů
zúčastněných na tvorbě a vydávání map, s předsedou
Ústřední správy geodesie a kartografie v čele. Komise
dospěla k jednomyslnému návrhu, aby veškerá kartografická činnost byla soustředěna pod působnost Ústřední
správy geodesie a kartografie dnem 1. ledna 1955. Z návrhl;!vyplývají tyto úkoly:
a) Organisačně:
1. dokončit soustředěm kartografické tvorby a vydávání
všech map a atlasů pod působnost Ústřední správy geodesie
a kartografie;
2. vybudovat kartografii školních map a atlasů jako jeden
z hlavních, dosud chybějících článků geodetické a kartografické služby;
.
3. centralisovat evidenci a dokumentaci kartografických děl vlastní a zahraniční produkce do orgánu Ústřední
správy geodesie a kartografie.
b) Na poli vlastní práce:
1. přistoupit bezodkladně k vypracování a vydání všeobecně zeměpisných a historických atlasů pro školy všech
stupňů, především základního školního atlasu pro osmiletky a atlasu pro nejnižší třídy;
2. tvořit a vydávat s ještě větším úsilím mapy a atlasy
pro šíření všeobecných a politických znalostí o světě a
lidské společnosti ve veřejnosti.
c) V samotn~m procesu tvorby a vydávání map:
1. uplatňovat ještě důsledněji zkušenosti sovětské vědy
a praxe, zejména v organisaci a methodách práce;
2. přizvat nejlepší vědecké pracovníky z oboru přírodních a společenských věd, pedagogy, osvětové pracovníky a výtvarníky a v nejužší spolupráci s nimi řešit problémy a úkoly československé kartografie.
d) Na ostatních úsecích:
1. věnovat zvýšenou péči odborné a politické výchově
kartografických kádrů všech stupňů;
2. provádět soustavný průzkum o potřebě map a vědecký
rozbor požadavků na mapy, jako podklad pro sestavování
celostátního plánu tvorby a vydávání kartografických děl.

m.

Společné úkoly - společná cesta geodesie
a kart(Jgrafie zemí budujídch socialismus.
Země lidové demokracie budující socialismus jsou dnes
pevně spjaty v mohutném kolektivu národů a zemí socialismu a míru, vzájemné pomoci a spolupráce. V jejich čele
jde Sovětský svaz, náš vzor, náš příklad, obraz naší
budoucnosti.
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I když v jednotlivých lidově demokratických zemích jsou
konkretní podmínky odlišné, sledují všechny tyto země
společný cíl: v souladu s ekonomickým zákonem socialismu
dosahovat neustálého vzestupu životní úrovně pracujících.
Na cestě za tímto společným cílem vyvstávají lidově
demokratickým zemím také stejné úkoly. Při jejich řešení
se setkávají lidově demokratické státy s obdobnými potížemi a problémy, které řešil a úspěšně vyřešil sovětský
svaz. Sovětské zkušenos~i jsou nám proto neocenitelnou
pomocí. Stále těsnější přibližování se k sovětskému vzoru,
k společnosti, která již vybudovala socialismus a která i za
země lidové demokracie prošla mnohými cestami hledání,
zkoušení a nalézání, je jedním z hlavních zákonů rozvoje
v zemích budujících socialismus; je jejich společnou cestou
ve všech oblastec~ společenského života.
Také obor geodesie a kartografie v lidově demokratických státech má společný úkol: vybudovat novou, vědeckou
a ideovou kartografii, která by co nejlépe přispívala k zabezpečení maximálního uspokojování hmotných a kulturních potřeb nové společnosti, obraně vlasti, socíalismu a
míru. Při tomto úkolu je sice obtížné, ale nezbytné, budování kartografie všeobecně zeměpisných~.thematických a
jiných map malých měřítek a atlasů.
V protikladu s pracovníky tohoto oboru v kapitalistických zemích, jejichž práci kapitalismus podřídiil zákonu

dosahování maximálního zisku a zneužívá ji ke klamání
lidu a proti lidu, k šíření nenávisti mezi národy a k propagandě války, je náš úkol, stejně jako úkol geodetů a
kartografů ostatních lidově demokratických zemí, radostný a čestný.
Tvořit na vědeckém základě mapy, které mají napomáhat
při budování ekonomické základny socialismu a· které
mají ukazovat svět a lidskou společnost ve světle vědeckého světového názoru, které mají vychovávat lid našich
zemí v lásce k vlasti, k Sovětskému svazu, k zemím tábora
míru a k pracujícím na celém světě a které mají mobi1isovat náš lid k boji proti podněcovatelům války a za upevněmi
světového míru.
Tento společný úkol staví nás, geodety a kartografy
zemí lidových demokracií, mezi přední a nepostrádmelné
budovatele socialismu a míru. K jeho zvládnutí máme ve
svých zemích různé podmínky. Naše překážky, obtíže
a cesta k jejich překonání a ke splnění úkolu jsou však
v podstatě stejné.
Na nás nyní záleží, jak se nám podaří ve vzájemné spolu.,.
práci převzít z našich kartografických tradic to, co je
pokrokové, a· za bratrské pomoci sovětských geodetů a
kartografů osvojit si výsledky sovětskékartografie a v úzkém
souručenství s ní pracovat k dalšímu pokroku lidstva.

Výzkumné úkoly v oboru geodesie a kartografie
Ing. Dr František Brož
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Důvody, které vedly ke zřízeni Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického v Praze. Současné
výzkumné problémy vyplývajid ze zavedeni nového zobrazeni ČSR a z nutnosti zrychlit mapovad methody, provádět geodetické práce při výstavbě průmyslu, vytvořit novou přesnou evidenci půdy, soustředit kartografickou tvorbu, zavádět nové
mechanisační prostředky a ekonomické pracovni postupy, z potřeby studia dosažitelné literatury, literárni dokumentace,
mapové a listinné dokumentace. Spolupráce s ČSAV při řešeni základnich problémů.

Růst životní úrovně v socialistické společnosti je nerozlučně spojen se zvyšováním produktivity práce. To se děje
zejména zaváděním progresivních pracovních method,
používáním účinných mechanisačních prostředků, zdokonalováním technologických výrobních postupů. Vývoj
v tomto směru však nelze ponechat náhodě, nýbrž je třeba
jej vhodně usměrnit, jak to odpovídá základnímu rysu
socialistického hospodářství, plánovitosti. Proto je u nás
po vzoru SSSR organisován soustavný výzkum, který
má řešit nejen okamžité potřeby výroby, ale především
vědecky předvídat další vývoj techniky, a zabývat se proto
i problémy, jejichž rozřešení přijde výrobě vhod v určité
pozdější době.
V prudkém rozmachu socialistické výstavby našeho
státu zaujímá dnes geodesie a kartografie jedno z čelných
míst. Požadavky kladené na tento obor se neustále stupňují
a k jejich zvládnutí je třeba velmi často hledat původní
řešení některých problémů. Je zde dostatečně živná půda
pro výzkumnickou činnost, a proto Ústřední správa
geodesie a kartografie (ÚSGK) zřídila pro potřeby svého
resortu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografickýv Praze (VÚGTK). Podle zřizovací listiny je úkolem tohoto ústavu zejména: "řešit v oboru geodesie a
kartografie výzkumné problémy významné pro národní
hospodářství a pro jiné důležité zájmy státu, spolupracovat v tomto směru s příslušnými domácími i zahraničními
institucemi, soustřeďovata využívat plně celostátni literární

a mapovou dokumentaci v oboru geodesie a kartografie,
sledovat nové vymoženosti v tomto oboru i v cizině,
zejména v SSSR a přenášet získané poznatky a zkušenosti
do provozní praxe."
Ústav je v podstatě organisován podle zásadních směrnic
stanovených pro obor výzkumu Státním úřadem plánovacím. Jeho výzkumná činnost se zaměřuje hlavně na
potřeby resortu a je usměrňována a koordinována Ústřední správou geodesie a 1tartogra:fie,která po podrobném
průzkumu sestavuje plán výzkumných úkolů a ukládá jej
ústavu k provedení. Je možné tvrdit, že náplň výzkumnické
činnosti v oboru geodesie a kartogra:fie je dnes opravdu
bohatá. Další rozvoj geodesie a kartografie v našem státě
je nyní určen jednoznačnou linií, která se musí nutně
odrážet i v práci VÚGTK.
Pokusíme se ve zkratce načrtnout výzkumnickou thematiku, před kterou dnes stojíme.
1. Naše odborná veřejnost je již v podstatě informována
o nové úpravě československýchgeodetických základů. Zná
důvody pro přijetí zemského elipsoidu Krasovského jako
referenční plochy, ví o zapojení základních geodetických
sítí do mezinárodní soustavy, o zavedení Gaussova zobrazení, o novém uspořádání měřítek a kladu listů topografických map. V souvislosti s tím je třeba řešit některé
zvláštní úlohy. Je nutno vědecky analysovat a zhodnotit
obsáhlý a cenný měřický materiál, nashromáž::iěný při
provádění základních geodetických prací, které již do-
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jednání na X. sjezdu KSČ. Viděli jsme, že některé dřívější
pokusy o založení spolehlivé evidence půdy selhaly. Rovněž
není možné řešit tuto otázku na podkladě pozemkového
katastru v dosavadním jeho pojetí. Neznáme dosud správného řešení a je třeba na základě sovětských zkušeností
prostudovat podstatu věci v celé šíři, techmku polních
měřických prací i způsob vyhotovení písemného operátu.
V posledním případě bude výhodné použít strojů na zpracováníinformací, jak ukazují pokusy vykonané ve VÚGTK.
5. V neustálém zvyšování kulturní· úrovně pracujících
má svou nepopiratelnou úlohu kartografie atlasů a map
malých měřítek. Víme, jak daleko pokročil v tomto směru
Sovětský svaz. Zde se musíme ještě mnoho učit a vyřešit
si
přitom samostatně některé vlastní problémy. Soustře2. Požadavky socialistické výstavby našeho státu a podění
kartografické tvorby do resortu ÚSGK poskytuje
sílení jeho obranyschopnosti mohou být uspokojeny jedině
za předpokladu zvýšení tempa topografického mapování. k tomu jedinečnou příležitost. Opírajíce se o sovětské
Jak známo, bude základní celostátní topografická mapa zkušenosti, musíme dát našim školám a všem pracujícím
vyhotovena v iněřítku 1: 10000. Topografická mapa dobré mapy a atlasy. Práce kartografického redaktora je
měřítka 1: 5000 se bude zatím pořizovat jen v hospodářsky zde těsně spojena s činností výzkumníka. Důležitý je
nejdůležitějších oblastech. Zdárné splnění těchto úkolů, na př. problém generalisace obsahu základních map při
zejména pokud jde i o stanovené časovélhůty, bude možno odvozování map malých měřítek. Zde je ještě mnoho věcí
zajistit pouze tehdy, kd}ž za hlavní a základní měřickou nevyřešených. Otázka transkripce názvů, jednotné zeměmethodu bude přijata leteckáfotogrametrie. To znamená, pisné terminologie, značkového klíče, grafické a umělecké
že nejvyšší možnou měrou opustíme dosavadní klasické úpravy map potřebuje rovněž spolupráce s výzkumníkem.
Zdokonalení vyžadují technologické postupy při výrobě
mapovací methody, které jsou nákladné a zdlouhavé.
mapy, máme zájem i na mechamsaci kresličských prací.
V tomto směru bude nutno se opřít především o zkuše- Není uspokojivě vyřešen fotochemický a fotomechanický
nosti získané v SSSR a správně je přenést do naší praxe. rozklad vydavatelského originálu vícebarevné mapy.
Přitom bude zapotřebí přihlédnout k některým našim Vážným problémem je náhrada dosavadních hmot, na
specifickýmpodmínkám a zde se vynořuje řada problémů mchž se uchovávají mapové tiskové podklady, novými
výzkumnépovahy. Musíme hlouběji prostudovat možnosti hmotami výhodných vlastností, zejména pokud jde o schopvyužití stereometrů pro mapování ve velkých měřítkách. nost nepatrné deformace těchto materiálů (qomácí výroba
Budeme žádat zvýšení hospodárnosti mapování omezová- astralonu, užití plexiglasu a pod.). I jakost tiskařských
ním polních měřických prací, souvisících s pořizováním barev, kresličských materiálů a jiných hmot používaných
mapovacíhogeodetického podkladu. Půjde na př. o VYUŽÍtí během reprodukčního procesu, potřebuje zleršení. Jde
velkých vyhodnocovacích fotogrametrických strojů hlavně přitom zejména o zmenšení nebo vyloučení naší závislosti
pro kancelářské zhušťování geodetického podkladu v pra- na kapitalistické cizině. Výzkumník-kartograf má zde ve
covní fázi předcházející dalšímu vyhodnocení leteckých spolupráci s příslušnými odborníky velké pole působnosti.
snímků na stereometrech. Výzkum v těchto a jiných při6. Geodetická a kartografická výroba potřebuje dostatek
lehlých problémech i při bohatých sovětskýchzkušenostech
výrobních
prostředků (přístroje, pomůcky, materiály). Zde
není ještě zdaleka skončen a hospodárrié provádění
rovněž
ještě
silně závisíme na dovozu z kapitalistické
mapování ve velkých .měřítkách poskytuje výzkumníkům
ciziny.
Jde
zejména
o theodolity, mvelační a jiné přístroje
i praktikům mnoho látky k přemýšlení.
malého a středního typu, jejichž potřeba je masová. Náš
3. Intensivní výstavba-velkých průmyslových závodů, průmysl vyvíjí v tomto směru pozoruhodné úsilí, které
nových sídlišť, energetických podniků, kulturních zaří- svědčí o snahách po p4vodních konstrukčních řešeních
zení, komunikací a spojů, vodních přehrad, lepší VYUŽÍtí a o vysoké kvalifikaci našich odborníků. Nutno však
přírodního bohatství a j. předpokládá dokonalou projekční konstatovat, že další slibný vývoj závisí hlavně na těsné
připravenost, jejíž nedílnou součástí jsou geodetické a spolupráci konstruktérů s výzkumníky i praktiky z oboru
kartograficképráce. I zde se setkávámes řadou výzkumných geodesie a kartografie, chceme-li dát našim technikům
problémů nejrůznější povahy. Uvádíme na př. nutnost jednoduché, dostatečně přesné a přitom levné přístroje
standardisace vyhotovení základního plánu průmyslového domácí výroby. Naznačenou komplexní spoluprací lze
závodu, zjišťování deformací údolních přehrad geodetic- předejít značným časovým i hospodářským ztrátám.
kými methodami, vytyčovací práce nejvyšší přesnosti, vý- VÚGTK počítá ve svém plánu se zařízením přiměřené
zkum racionálních method podrobného vyměřování, nová laboratoře, zkušebny a mechanické dílny.
aplikace geodetických prací v souvislosti s netušeným
7. Ekonomické stránce geodesie a kartografie nebyla
rozmachem techniky. Být zde na úrovni současnosti dosud věnována dostatečně hluboká a soustavná pozornost.
znamená zejména výzkumnicky se vypořádat s rozmanitý- Je věcí výzkumu, aby podrobně srovnal ekonomiku běžné
mi úlohami, jejichž druh a výskyt dnes přesahuje obor pů- průmyslové výroby se zvláštnostmi typickými pro geodesii
sobnosti dřívějšího zeměměřiče.
a kartografii a vyvodil příslušné důsledky. Mechanické
4. Disproporce, která se v nynějším přechodném obdoqí napodobování průmyslové výroby by nás mohlo zavést
naší cesty k socialismu objevila mezi průmyslovou a země- na scestí. Jde na př. o vhodnou techniku plánování, vydělskou výrobou, vede k vážnému zamyšlení nad dalším hotovení jednotných technologických postupů se zřetelem
Vývojemnašeho zemědělství. Důležitým problémem je na naše výrobní poměry, stanovení kriterií přesnosti, seevidence zemědělské půdy, jak o tom svědčí zejména stavení . spolehlivých výkonových norem, materiálových

spěly ke svému zakončení (základní trigonometrická síť,
geodetické základny, Laplaceovy body, gravimetrická síť,
základní mvelační síť). Při zpracování zminěného měřického materiálu je třeba použit hlubokých vědeckých poznatků, k 1ŮmŽdospěli sovětští geodeti a které nejsou
ještě u nás podrobně známy.
Naší praxi je třeba rovněž poskytnout jednotné, účelně
a pohodlně sloužící kartografické tabulky, které umožni
hospodárné provádění všech početních úloh souvisících
se zavedením Gaussova zobrazení. Není také ještě úplně
vyřešen převod dosavadních souřadnic trigonometrických
bodů a nadmořských výšek mvelačnich bodů do přijaté
mezinárodní soustavy.
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normativů, mechanisace geodetické a kartografické výroby,
o problém \úkolování měřických prací. Společná práce
výzkumníka s eoknomem může přinést žádoucí výsledky.
Nutným předpokladem zhospodárnění naší výroby je důsledná standardisace měřických method, přístrojů a pomůcek, tabulek, formulářů a odborné terminologie. Na
všech těchto a jiných pracích se musí výzkum účinně podílet. Jeho spolupráce je dále žádoucí i při sestavování
.pracovních instrukcí, návodů, literárních pomůcek pro
školení technických kádrů, máme-li Udlžet i v geodesii
a kartografii krok s technickým rozvojem.
8. Každý výzkum začíná v první etapě shrnutím a studiem dosažitelných poznatků, které se o daném thematu
vyskytují. Znamená to seznámit se zejména s příslušnou
literaturou. Proto je důlditou součástí výzkumu literární
dokumentace, která zahrnuje shromdiování
odborných
publikací (knihovna), pořízení potřebných překladů a sestavení důkladné bibliografie. K dos~ž~ní přehlednosti
nashromážjěného bohatého dokumentačního materiálu je
třeba, aby byl účelným způsobem klasifikován. Zde se
setkáváme s potíží tkvící v tom, že dosud nejpodrobnější
roztřídění vědního oboru geodesie a kartografie, t. j. desetinné třídění (bruselské), není na úrovni současnosti a
sotva dnes vyhovuje. Bylo by ke cti našich výzkumníků
i příslušníků praxe, kdyby se kolektivně pokusili o vypracování takové systematiky dokumentačního materiálu, která
by umožnila rychle a spolehlivě se v něm orientovat a
ulehčit tak výzkumníkovu literárně rešeršní práci.
Obdobně se musíme zamyslet i nad klasifikací mapové
dokumentace, která soustředěním kartografické produkce
do resortu ÚSGK nabývá zvláštního významu.
Z uvedeného stručného výčtu a několika příkladů je
patrna bohatost thematiky, před kterou stojí výzkum
v našem oboru s hlediska potřeb resortu ÚSGK. Vývoj
jde rychle vpřed a my teprve začínáme s vážně pojatým
výzkumem. Dostáváme se tím do časové tísně, neboť
bychom potřebovali mít již po ruce řešení některých
otázek a současně bychom již měli pracovat na problémech,
jejichž aktuálnost předvídáme v nejbližší budoucnosti.

Je proto bezpodmínečně nutné sestavit promyšlený plán
výzkumu s hlediska potřeb současnosti a s perspektivním
výhledem do budoucna.
Vzhledem k om~zeným možnostem VÚGTK se neobejdeme bez spolupráce s vysokými školami a odborníky
z jiných resortů. Považujeme však také za účelné, aby na
naši výzkumnou práci byly zapojeny široké řady zlepšovatelů a novátorů i odborně vyspělých techniků a inženýrů
našeho oboru. Jejich nadšenou a obětavou práci nelze
ponechat nadále živelnému a nahodilému vývoji. Mnozí
z nich nevědomky pracují na' společném thematu, jiní
nemají po ruce potřebnou literaturu a odbornou pomoc.
Pozornost, kterou jim věnujeme, se jistě vyplatí. Jediné
východisko tkví v tom, aby byl pro zleršovatele a novátory
vypracován z iniciativy ÚSGK thematický plán, který by
jejich práci organisovaně usměrnil podle zájmů resortu.
Na takové základně se budou moci tvůrčí schopnosti našich
pracujících ještě lépe rozvinout.
Zmínili jsme se o výzkumné thematice hlavně s hlediska
potřeb dnešních úkolů ÚSGK. Nemluvili jsme o základ"'
ním výzkumu, který se obírá thematy rozsáhlého a hlubokého zaměření. Naše vrcholpá vědecká instituce, Československá akademie věd, zajisté i zde vytyčí konkretní plán
úměrný schopnostem a možnostem našich vědeckých
pracovníků a výzkumníků, kteří v kolektivní spolupráci
mohou řešit i některé základní problémy. Navazujíce na
pokrokové tradice našich· starších vědců, budeme mít tak
příkžitost ukázat, že dovedeme nejen přejímat nejlepší
poznatky a zkušenosti, ale i tvůrčím způsobem přispět
podle našich sil k dalšímu rozvoji geodesie a kartografie.
Naše pokrokové společenské zřízení skládá veliké naděje
do výzkumu, jehož organisaci a rozvinuti vláda velkoryse
umožňuje. Pracující lid ochotně poskytuje výzkumníkům
na jejich práci veliké prostředky a očekává odpovídající
výsledky. Tilto důvěra pracujících nesmí být zklamána
ani v oboru geodesie a kartografie. Smělým řešením velkých
úkolů, obětavým překonáváním počátečních potíží a oddanou prací můžeme přispět k zvětšení významu naší
vlasti a k jejímu zařazení mezi přední průkopníky ušlechtilého lidství.

,

Ukoly reprodukce a tisku při výrobě map
Vladimír Kop, Josef Vlastník

774/777:526 (437)

vývoj reprodukce a tisku map v Ceskoslovensku. Současné technologické postupy. Reprodukční přípravné práce. Reprodukce
kartografických originálů. Tťsk map. Třídění map. Naznačení výzkumných problémů s výhledem dalšího rozvoje reprodukční techniky.
,

Závěrečnou fází výroby map jsou reprodukční procesy,
vrcholící tiskem mapových nákladů. Kartografické originály, nejprve fotomechanicky rozložené na jednotlivé
barevné elementy, se při tisku znovu skládají v jednolitý,
harmonicky sladěný celek ne vždy shodný s kartografickou předlohou. Liší se zpravidla barevným podáním
prvků mapové náplně, neboť ty jsou v kartografickém·
originálu kresleny s ohledem na optickochemické potřeby
fotomechanického reprodukčního
procesu; na vytištěné
mapě pak jsou podány tak, aby co nejlépe vyhovovaly
lidským smyslům, především zraku. často se liší i rozměry,
neboť kartografické originály se obyčejně pořizují v pracovním měřítku o čtvrtinu až třetinu větším. Tím je umožněno kartografu pohodlněji pracovat a reprodukčnímu tech-

niku po zmenšení originálu do měřítka vydání dosáhnout
ostré a jemné kresby tištěné mapy. Výjimku činí mapy velkých měřítek (1 ; 5 000 a větší) kde pracovní měřítko je obyčejně shodné s měřítkem vydání. Změna měřítka mapy v reprodukčním procesu klade velké nároky zejména na fotoreprodukční techniky a kartolitografy. Vyžaduje jejich
větší odbornou připravenost a bezvýhradnou specialisaci.
V současné době odpadá tříštění zájmů na úkoly všeobecně
polygrafické, jak tomu bylo za kapitalismu, kdy reprodukční
složky i zdánlivě jednoznačně zaměřených závodů, jako
na př. bývalého vojenského zeměpisného ústavu, byly cele
ve službách kapitalistických zájmů, účastnily se chtě
nechtě konkurenčního boje a zvyšovaly chaos ve výrobě.
Řada polygrafických závodů s nevyhovujícími provo-
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zovnami a zastaralou technikou vyráběla pestrý sortiment
zboží různého poslání, ve kterém mapa tvořila jen zlomek
celkové produkce. To platí o podnicích všech velikostí;
různé turistické, silniční, regionální a propagační mapy
byly předmětem obchodu jako ostatní druhy zboží, lhostejno zda je vydávaly soukromokapitalistické podniky,
jako byl Orbis, Melantrich či Neubert, nebo býv. vojenský
zeměpisný ústav. Že úřední a vojenské mapy, určené
především k posílení obranyschopnosti země, přišly
zkrátka v tomto nelítostném boji o větší zisk, je na bíle
dni.
K likvidaci tohoto stavu došlo teprve po vítězství lidu
v únoru 1948. Malé nehygienické provozovny byly zrušeny
a výroba soustředěna do velkých závodů, postupně vybavovaných moderním technickým zařízením. Byl zřízen
výzkumný ústav polygrafie. Sirocese rozvinulo novátorství a zlepšovatelské hnutí. Zleršovací náměty jsou publikovány v odborných časopisech, aby se staly majetkem
všech na rozdíl od dřívějška, kdy každé sebemenší výrobní "tajemství" bylo pečlivě střeženo před zraky
konkurence.
BOuřlivěse rozvíjející průmysl, na socialistické základně
budované zemědělství a stále mohutnější obranyschopnost
země si vynutily, aby československá kartografie opustila
zastaralé, moderním potřebám nevyhovující methody a
přešla k pokrokovým výrobním způsobům, ve kterých
zdlouhavé ruční procesy jsou nahrazeny fotomechanickými a těžkopádné, choulostivé, nákladné a těžko uchovatelné materiály jsou zaměněny lehkými, nerozbitelnými a
snadno zpracovate1nými umělými hmotami, jako je astraIon, klarcel, celon a pod.
Proces přeměny se neobešel bez bojů; ještě v roce 1950
byla vedena ostrá kampaň za udltJvání tiskových podkladů map na kovových (měděných) deskách; ruční přenos
kresby map do mědi byl houževnatě prosazován a nekriticky hájen. Pokrokové síly však nabyly vrchu a s pomocí sovětských přátel se podařilo, Ž,;: reprodukce map·
pokročila v posledních letech značně vpřed. Zavedením
nových hmot, technologických postupů a socialistickým
pojetím práce se nebývale zkvalitnila mapová díla a množství vydávaných map se zmnohonásobilo. Jako důkaz
růstu výroby map uvádíme výsledky jednoho kartografického ústavu v první pětiletce: roku 1949 bylo vytištěno
3krát více map nd v posledním předválečném roce 1937.
Roku 1953, v posledním roce Gottwaldovy pětiletky,
vytiskl tento ústav 5,2krát více map, ndroku .1949, což
je 17,5krát větší výkon než roku 1937 při stejně početném strojovém parku.
Zdlouhavý ruční přenos byl nahrazen fotomechanickým,
měděné desky a zčásti i sklo byly nahrazeny průhlednými
a nerozbitnými umělými hmotami, neměnícími rozměry,
litografický kámen byl zcela vytlačen kovovými tiskovými
deskami, pomalé poloautomatické stroje ustoupily ofsetovým -rychloběžkám.
Zbývá však ještě mnoho vykonat, než se najdou nejschůdnější, dokonalé a rychlé způsoby reprodukce a
tisku map. Brzdou úsp,šného postupu vpřed je špatná
kvalita některých chemikálií, nízká hodnota fotografických a mapových papírů, astralonových tuší, textilií pro
ofsetový tisk (potahy ofsetových a vlhčících válců) a tiskařských barev. Zde je velmi rozsáhlé a vděčné pole pro
zlepšovatele v příslušných výrobních odvětvích i v polygrafii.
V dalším uvedeme některé méně známé technologické

způsoby, užité v poslední době v reprodukci map středních
měřítek. Reprodukční práce dělíme na:
a) přípravné, t. j. pořízení podkladů potřebných ke
zpracování kartografických originálů;
b) reprodukci kartografických originálů;
c) tisk map.
K tomu patří ještě třídění a expedice hotových mapových
výrobků.
Reprodukční přípravné práce
Z polního (topografického) originálu zhotoví fotoreprodukce kollodiový negativ a z něho dvě modré kopie
v pracovním měřítku na metalisovaný kreslicí papír.
Dobrý kreslicí papír je nalepen kostním či kožním klihem nebo acetonovým lepidlem na jemně zrněné zinkové
nebo hliníkové desky. Papír se zcitlivuje nátěrem roztoku
citroňanu železitoamonného a osvětluje při exposici uhlíkovými lampami nebo zářivkami. Vyvolává se slabým
roztokem čpavku ve vodě. Tím je doba zpracování kopií
proti vyvolávání čistou vodou zkrácena o 2/3 času. Také
se předejde rozmáčení klihu v papíru a v důsledku toho
i porušení struktury jeho povrchu. Cpavek působí jako
zeslabovač již při vyvolávání, a není proto třeba zvláštní
zeslabovací lázně. Jsou-li přesto některé partie kresby
příliš výrazné zeslabíme je chomáčkem vaty namočené
ve slabém roztoku kyseliny šťavelové.
Modré kopie se po uschnutí natírají roztokem běloby
titanové v amylacetátu. Tím se vytvoří na fotokopii průsvitný film, na kterém se velmi dobře kreslí. Nátěr se
za vlhka přejede gumovým válečkem ve dvou na sobě
kolmých směrech, aby nabyl hladkosti a lesku. Křídového papíru nelze pro tento způsob zpracování použít.
Modré reprodUkce předloh se zhotovují v nátiskovém
stroji.
Jedna modrá kopie nebo modrý tisk slouží jako podklad pro kresbu polohopisu a vodstva a k vylepení názvosloví. Na druhé modré kopii se kreslí originál výškopisu
(vrstevnice, skály, terénní stupně atd.).
V posledních letech si zvykli naši kartografové kreslit
na papír zajištěný tenkou hliníkovou folií (korektostat),
který je ohebný a pro kresliče pohodlnější. Pokusy s kresbou výškopisu a vod na astralon byly přerušeny pro nevyhovující kvalitu astralonových tuší. Preparace astraIonu pro kresbu třenou tuší nátěrem titanové běloby (jako
u modrých kopií) je ve stadiu zkoušek.
Pro potřebu redaktorů map pořídí fotoreprodukce z negativů polního originálu nutný počet pomocných ozalidových a transparentních kopií.
Přípravné práce pro zhotovení kartografických originálů
odvozených map spočívají v tom, že ze základního (podkladového) materiálu se pořídí nejprve filmové diapositivy
polohopisu, výškopisu a vodstva. Položeny na sebe
v pořadí: vodstvo, výškopis, polohopis, slepí se celofánovou páskou a vloží do diapositivního zařízení fotoreprodukčního přístroje. Pak se zhotoví mokrý kollodiový negativ bez prisma. Z negativu se pořídí modrá kopie na
zajištěný papír (korektostat) nahoře popsaným způsobem a použije se pro zpracování kartografické předlohy
buď v měřítku vydání, nebo v pracovním měřítku o 1/3
větším podle hustoty náplně mapy a obtížnosti kresby.
Z vypracované kartografické předlohy zhotoví fotoreprodukce stejným způsobem dvě až tři modré kopie
pro zpracování kartografických originálů polohopisu, vodstva a výškopisu v pracovním měřítku. Dále pořídí nutný
počet modrých nebo hnědých kopií na obyčejném papíře
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pro potřebu redaktorů. Kartografické předlohy se u nás
dělají pro mapy měřítek 1: 100000 a menších, výjimečně
pro mapy měřítka 1: 50000.
.
To je činnost reprodukce v období příprav kartografických prací; mimo to se v této fázi pořizuje sazba
a tisk názvosloví, číselných údajů a bodových značek na
biblovém nebo na tenkém křídovém 'papíře. podle rozpisů,
zhotovených redakcí -map.
Reprodukce kartografických originálů
Ve fotoreprodukčních přístrojích se při jednom zastavení (zaostření) zhotoví z kartografického originálu 3 negativy, a to: 2 negativy polohopisu s vodstvem a 1 negativ
výškopisu. Jeden z negativů polohopisu a vodstva se po
vyvolání, ustálení a důkladném vyprání vloží do lázně
s roztokem chrysoidinu a baltické modři, ve které se ponechá 2-3 minuty. Recept barvicí lázně: 10 1 vody
(30°C), 200 g chrysoidinu, 300 g baltické modři. Vše
řádně rozmíchat, po rozpuštění roztok přefiltrovat. Negativ
se v lázni zbarví smaragdově zeleně, potom se krátce
vypere v tekoucí vodě, usuší a běžným způsobem konservuje. Tohoto negativu se použije k vyrytí vodstva. Rytec
pracuje litografickou jehlou zbroušenou tak, aby netrhala
emulsi a aby se při tažení jehly tvořila souvislá hoblina.
K rytí smluvených značek vodstva (studně, prameny,
vodojemy a pod.) se používá astralonových šablonek.
Přestože zeleně zabarvený negativ je očím příjemný,
upustí se vbrzku od tohoto způsobu zhotovování negativu
vodstva a přejde se k ještě rychlejší a přesnější methodě o které se dále zmíníme.
Z druhého normálního nezabarveného negativu polohopisu a vodstva se ještě před technickou retuší zhotoví
tři fialové kopie na hladkpu stranu astralonových folií.
Těch se použije jako podkladů pro nakreslení zelené
výplně lesů, růžové výplně silnic první a druhé třídy
a žluté výplně silnic třetí třídy. Astralony se před kopírováním zcitliví chromovaným albuminem a zabarví methylvioletí. Kresba výplně se dělá na matné straně astralonovou
tuší, fialová kopie se potom s hladké strany smyje.
Po zhotovení fialových kopií se na negativu polohopisu
provede technická retuš; běžnou tmavohnědou retušovací
barvou se vykryje kresba vod, proryjí se zanesené čáry
a zakryjí ostatní nedostatky negativu, jako rýhy, tak zv.
průstřely, poškrabaná místa atq. Obdobně se provede
technická retuš i na negativu výškopisu. Z upravených
negativů polohopisu, výškopisu a vodstva se zhotovují
positivní kopie na astralonové listy. Ty musí mít jemně
zdrsněný, chemicky čistý povrch. V odstředivce se zdrsněná
strana polévá speciálním krycím lakem, po uschnutí a
očištění se zcitlivuje chromovaným kollodiem. Na takto
připravené folie se kopíruje.
Positivní kopie na lakovaném astralonu jsou kvalitní
a laciné. Lak je hustý a neprůsvitný, dobře se s astralonem spojuje a pevně na něm drží. Kopie možno lehce
smýt koncentrovanou kyselinou dusičnou a astralon použít
pro pořízení nových kopií. Vadnou kresbu možno seškrabat
a znovu nakreslit. Takto lze získat velmi kvalitní tiskové
podklady na materiálu, který takřka nemění rozměry, je
lehký, pružný a nerozbitný a nahrazuje těžké a choulostivé sklo.
V poslední době byl zlepšen způsob pořízení tiskových
podkladů vodstva. Z kartografického originálu polohopisu
a vod se pořídí jediný negativ, ze kterého se dělá astralonový positiv polohopisu; z téhož negativu se před tech-

mckou retuší zhotoví fialová positivní astralonová kopie.
Astralon se preparuje krycím lakem a chromkoloidní
vrstvou, do které se vodstvo ryje jednoduchým zařízením,
které umožňuje, aby rydlo přístroje bylo kolmé k astralonu.
Před rytím se podloží astralonový positiv výškopisu, aby
kresba vod přesně zapadala (lícovala) do kresby vrstevnic.
Do vyrytých čar vodstva se vetře vrstva černého laku a
emulse se smyje roztokem kyseliny dusičné, opláchne
vodou a v odstředivce znovu polije chromkoloidní vrstvou
pro vkopírování kontaktního 48 linkového (bodového)
rastru pro výplň vodních ploch. Je-li v mapovém listě
hodně bažin, zcitliví se astralon ještě jednou a značky bažin se vkopírují obdobným způsobem. Do takto zpracovaného astralonu vodstva se nalepí ostatní značky, které
budou tištěny v modré barvě; ty se nejprve nafotografují
ve správné velikosti na mokrokollodiovou desku a potom
se s citlivé vrstvy snímají a nalepují na astralon vodstva.
Pro vyznačení křoví a nízkého lesa na tiskovém podkladu zelené barvy se používá 25 linkového (čárového)
rastru; 30 linkového (bodového) rastru se užívá ke zvýrazněni státních hranic v barvě růžové. Vyplněné plošky
pro vkopírování kontaktních rastrů na astralonové podklady příslušných barev jsou provedeny na ultrafánových
foliích.
Hotové astralonové positivy pro všechny barvy se
kontrolují na prosvětlovacím stole, kde se prověřuje jejich
správné lícování; po opravě chyb se předají kopírně ke
zhotovení tiskových desek pro nátisk. Kopíruje.se běžným
způsobem na zrněné zinkové nebo hliníkové desky, zcitlivěné chromkoloidní vrstvou. Nositelem citlivé vrstvy je
arabská guma, zcitlivující solí je dvojchroman amonný.
Nátisk děláme v ofsetovém nátiskovém lisu s užitkovou
plochou 60 X 80 cm, Revise dělají korektoři na soutisku
všech barev. Po nich prověřuje nátisky ještě revisormap.
Má-li se získat čas, nezhotovuje se nátisk popsaným
způsobem, ale. nahrazuje se barevnou astral<:1novoupositivní soukopií, na které se provede revise jako na normálním
nátisku. Postup zhotovení: na astralon důkladně vymytý
roztokem kyseliny octové a plavené křídy, v odstředivce
normálně zcitlivěný chromkoloidní vrstvou, se v kopírovacím rámu nakopíruje positiv první barvy. Vyvolaný, lihem vymytý a osušený astralon se retÚšuje a příslušnou
barvou zabarví. Po uschnutí se znovu vymyje, zcitliví a nakopíruje se na něj další barva, příslušným barvivem se zabarví a postup se opakuje tolikrát, kolik je barev. Užívá se
práškových anilinových barviv rozpustných v líhu. Při kopí- .
rování nutno zachovat toto pořadí barev: zelená, hnědá,
modrá, červená, žlutá, černá. Citlivá vrstva je tatáž jako při
kopírování nátiskové desky, t. j. I.: 5,51 vody, 3 kg arabské
gumy; II.: 2,51 vody, 90 dkg dvojchromanu amonného,
300 cm2 čpavku. Vyvolává se obdobně chloridem vápenatým a kyselinou mléčnou. Barvicí roztok: přibližně 50 g
barviva na 100 g denaturovaného líhu a lOcm3 acetonu.
Opravy vyznačené korektorem na barevné soukopií provedou kartolitografové na jednotlivých astralonových positivech astralonovou tuší. Tuše jsou buď na acetonové
nebo na vodní basi, domácí výroby. Z opravených astraIonů se zhotoví tiskové desky a pořídí se nátisk na papír,
který má být již bez chyb. Revidují ho náčelníci odborů
a přehlíží jej vedoucí ústavu; souhlas k tisku dává orgán
ústřední správy.
Definitivně upravené astralony jednotlivých barev se
potom montují na hladké, průhledné astralonové plotny
po 2, 4 nebo 6 mapových listech podle velikosti tiskové
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plochy ofsetových strojů. Menší kusy průhledných montážních astralonů se slepují takto: obě části s rovně seříznutými okraji se na skleněné podložce položí těsně k sobě,
styk se zaleje roztokem astralonových odřezků v acetonu
a nechá zaschnout. Potom se astralonová folie obrátí a
styk se zalije z opačné strany. Po uschnutí se nerovnosti
obrousí pemzou. Montáž astralonových positivů na průhledném astralonu je pohodlná, rychlá a nemění rozměry.
Byly také konány pokusy s positivními kopiemi na
organické sklo domácí výroby s dobrými výslc:dky. Způsob
kopírování je stejný jako u astralonu, kopie jsou velmi
ÍllStré. Na závadu je to, že folie organického skla jsou
silnější astralonových (1 mm) a méně odolné k nárazu
na hrany. Pořizovací náklady jsou vyšší. Dokud domácí
průmysl nebude schopen vyrábět astralon, mohlo by být
používáno organického skla ke zhotovování tiskových podkladů.
Tisk map
Mapy se tisknou hlavně ze zinkových desek v jednobarevných nebo dvoubarevných ofsetových strojích typu
Planeta a Roland. Malé náklady a nátisky sé zhotovují
v nátiskových samonavalovacích strojích. Obsluhu velkých
ofsetových strojů tvoří tříčlenná pracovní četa: ofsetový
stroj mistr (tiskař), pomocník a žena. Pomocník obsluhuje
nakladač, manipuluje s papírem a maže stroj. Žena provádí okulární kontrolu tisku ve vykladači, myje barvicí soupravu stroje a koná jiné pomocné práce. U menších ofsetových strojů je pouze stroj mistr s pomocnicí.
Mapový papí;: se před tiskem temperuje v klimatisačním bubnu' a jde-li o tisk dvou nebo více map z desky,
satinuje se vlhčením vodou. Přídavky papíru při běžně
velkém nákladu činí 4,5%. Soutěží o sniŽQvání výrobních
nákladů se toto množství postupně zmenšuje.
Třídění map
Vytištěné mapy se třídí do dvou kategorií; ve druhé
jákostní třídě jsou výtisky s maximálně dvěma mírně
posunutými barvami. Také zde soutěž o nejmenší počet
zmetků pomáhá snižJvat výrobní náklady.

Roztříděné mapy se počítají a balí do balíků. Ty se
předávají skladům, které obstarávají distribuci map.

*
To je stručný popis současných reprodukčních a tiskař,kých prací při výrobě státních map středních měřítek.
Jak již bylo řečeno, zbývá ještě vyřešit mnoho naléhavých
problémů; novátorská a zlepšovatelská činnost, usměrněná
thematickým plánem, zlepší v budoucnu práci tohoto,
vědeckými pracovníky kartografie dosud přehlíženého,
výrobního úseku. Prvním krokem organisovaného výzkumu
v oboru kartografie a reprodukce bylo zřízení výzkumného
oddělení v jednom kartografickém ústavu, které dalo
výrobě map' již několik hodnotných příspěvků.
K nejnaléhavějším úkolům výzkumu p'atří tyto problémy,
některé již zčásti vyřešené: fotochemický a fotomechanický
rozklad vícebarevné mapy, vyloučení čistého lihu z fotoreprodukce, nahrazení arabské gumy domácí surovinou,
zhotovení kvalitní astralonové tuše.
Po druhé světové válce se v reprodukci map pronikavě
uplatnily umělé průhledné hmoty (astralon, klarcel, celon,
ultrafan, organické sklo a jiné). Tyto hmoty se výborně
hodí zejména pro uchovávání mapových tiskových podkladů, neboť mění rozměry jen v minimálním rozsahu a
my ;gme ~pro tento účel plně využili.
Náš průmysl, který již laboratorně vyrobil astralon
uspokojivé jakosti, musí se ho naučit dělat továrensky;
pro využití astralonu v ofsetovém tisku bude nutno najít
způsoby jeho metalisování. Naše výroba musí také dělat
hodnotnější mapový papír a jasné svítivé barvy pro tisk
map, které jsou na denním světle neměnné.
Odstraněním kapitalismu byly uvolněny velké tvůrčí
síly našeho lidu. Tyto síly, znásobené poznáním pracovních
method sovětského lidu a usměrněné radami sovětských
odborníků, přinesly již ovoce i v oboru reprodukce map.
Věříme, že s bratrskou pomocí sovětských přátel a ve
spolupráci s odborníky lidově demokratických zemí se
podaří nové československé kartografii splnit rozsáhlé
úkoly, které jí byly uloženy a přispět tak k posílení tábora
socialismu a k upevnění světového míru.

Normativní hlídka'
Sbírka

obě!nik6

Ústi'ední

správy

geodesie

a kartografie
Revise, úprava, jednotné obstarávání a používání tiskopis6
geodetické, topografické a kartografické služby
(Sb. ob. ÚSGK, č. j. 243-6298/1954, ze dne 15. června 1954)
(1) Tiskopisy pro geodetické, topografické a kartogtafické práce
nejen usnadňují, sjednocují a mechanisují mnohé úkony, ale jsou
z převážné části í stručným stanovením nejracioná1něj~ího pracovního postupu pro-tyto úkony. Jsou zvlášť účinnou pomůckou
pro prosazování nejnovější techniky prací, jednotnosti výsledků
prací i veškeré dokumentace a usnadňují tak vrchni řízení služby.
(2) Zavádět nové tiskopisy pro geodetické, topogtafické a kartogtafické práce a pro veškerou činnost celostátních a oblastních
ústavů i činnost okresních měřických středisek, rozhodovat
o obsahu a změně tiskopisů a rušit dosavadni tiskopisy přísluší
v zájmu jejich jednotnosti výhradně Ústřední správě geodesie
a kartografie. Uvedené útvary smí proto používat jen tiskopiosů
vydaných nebo schvá1ených Ústřední správou geodesie a kartografi~ a mají bránit záplavě tiskopisů.
(3) Ustřední správa geodesie s kartografie zrevidova1a tiskopisy,
používané dosud v oboru své působnosti a stanoví na základě
výsledků revise:

a) Dosavadni tiskopisy, kromě tiskopisů nově upravovaného
písemného katastrálního operátu, budou postupně převedeny
na normalisovaný formát řady A, pokud lze formát A4 (list
nebo zavřený arch) a v něm vydány.
b) Tiskopisy vzájemně podobného obsahu byly sloučeny přiměřenou úpravou v jediný tiskopis a tiskopisy, které tak byly
po úpravě nadbytečné, se zrušují.
c) Tiskopisy pro úkony, které se již neprovádějí nebo tiskopisy,
které se potřebují zřídka a lze je nahradit prostým dopisem,
se zrušují.
d) Většina tiskopisů pro logaritmický výpočet se přestane užívat
a tisknout; výjimkou jsou tiskopisy některých triangulačních
výpočtů.
e) Tiskopisy, které lze nahradit všeobecnými tiskopisy, vydávanými Publikačním ústavem ministerstva vnitra nebo jinými
orgány, se vylučují ze souboru tiskopisů geodetické, topografické a kartogtafické služby a nepodléhají řízeni podle tohoto
výnosu.
f) Rozsah nadpisů v záhlaví tiskopisů se zjednoduší a zmenší,
pokud tím ovšem neutrpí jejich srozumitelnost, aby největší
část plochy tiskopisu byla používána skutečně pro úkóI1, pro
nějž byl tiskopis zaveden.
(4) Pro tiskopisy, v nichž se provádějí technické úkony, budou
vyhotoveny vzorové pracovní postupy. Na tiskopise budou vy-
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řešeny vzorové příklady a bude k němu připojen stručný popis
pracovního postupu s upozorněnim na okolnosti, rozhodné pro
správnost a rychlost úkonu. Pracovní postupy právě tak jako nové
nebo měoěné tiskopisy budou ptojednány řízením, předepsaným
pro vydávání technických předpisů.

Seznam
zrušených
tiskopisů
(příloha A k ob. ÚSG:< č. j.21:3-6298/1954 ze dne 15. června 1954)

(5) S přih1édnutim k výše uvedeným zásadám a výsledkům
revise se zrušuje 76 tiskopisl1, uvedených v připojené příloze,
v níž jsou označeny čísly sloupců inventárního účtu III podle
posledníl:o stavu jeho vydání, t. j. z roku 1950.
(6) Pro přehled o stavu a spotřebě tiskopisů a pro plánování
požadavků na jejich tisk se povede seznam' tiskopisů geodetické
a kartografické služby, v němž jsou tiskopisy rozděleny do sloupců,
označených názvem tiskopisů a pořadovým čislem podle těchto
oddílů:
I. Měření základnová
II. Astronomie
III. Gravimetrie
IV. Triangulace
V. Nivelace
VI. Mapování (polohopisné a výškopisné)
VII. Písemný operát katastrální
VIII. Reprodukce
IX. Vceňování a vtřiďováni
X. Dokumentace
XI. Kartografie
XII. Jiné tiskopisy.

Číslo
sloupce
2
5
6

7
9
10
11

12

(7) Do seznamu se chronologicky zapisuje příjem tiskopisů černě,
vydání červeně. Seznam se uzavírá ~oncem roku a před každým
uplatňovánim tisku tisMi!~*L KRU seznam nevede, poněvadž
přejímá své tiskopisy do skladu materiálu.
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(8) Tiskopisy se opatřuji u závodů polygrafického průmyslu na
základě požadavků na plán, uplatněných u Ústřední správy
geodesie a kartografie, oddělení investic a materiálně technického
zásobování. Speciální tiskopisy, uvedené v připojeném seznamu,
mohou být tištěny také s desek v Kartografi:::kém a reprodukčním
ústavu. Tisk musí být řádně naplánován a zajištěn papír vhodné
jakosti.
(9) Okresní měřická střediska uplatňují požadavky na tiskopisy
v plánu materiálně technického zásobování soupisem potřeby
na listu papíru. V soupise uvedou číslo' sloupce a přesný název
tiskopisu podle seznamu tiskopisů, počet listů nebo archů objednávaného tiskopisu a v závorce dosud nespotřebované množství
tiskopisů, daných ze skladu do spotřeby. Požadavky odešlou
nejpozději do 20. června místně příslušnému oblastnímu ústa:'U
geodesie a kartografie. Zároveň upozorní všechny pověřené orgány,
které mají s~dlov jejich obvodu působnosti, aby stejným způsobem
oznámily svou potřebu tiskopisů příslušnému oblastnimu
ústavu.
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(10) Oblastní ústav vepíše všechny požadavky do tiskopisů
seznamu, součtem zjistí celkovou potřebu ve svém obvodu a
seznam si ponechá pro pozdější rozdělení dodaných tiskopisů.
Celkovou potřebu tiskopisů oznámí GTÚ, VÚGTK' a oblastní
ústavy opět na tiskopisu seznamu (jen jediným řádkem) Ústřední
správě geodesie a kartografie, odd. investic a materiálně technického zásobování zároveň s návrhem plánu materiálně technického
zásobování. KRÚ předloží své požadavky jen na listu papíru,
obdobně jako OMS (odst. 9).
(11) Ústřední správa geodesie a kartografie si vyhotoví. podle
objednávek úhrnný seznam, zadá tisk tiskopisů na stanoveném
druhu papíru a ve stanovené barvě a nezměněné nebo upravené
seznamy vrátí ústavům, které jich použijí pro objednávky v příštích létech.
(12) Požadované ti,kopisy budou dodávány přímo ústavům, které
je objednaly a které zařídí jejich rozdělení podle dílčích požadavků, uvedených v seznamu, který si sestavily dříve (odst. 9).
(13) Všechny druhy ti~kopisů, používaných pro polní a kancelářské měřické práce se mohou prodávat oprávněným
zájemcům.
Cena tiskopisů pozemkového katastru je stanovena nařízením
ministra financí ze dne 11. září 1953, č. 83/1953 Sb., sazebník
I, oddíl O, pol.115a. Tyto sazby lze účtovat i za ostatní tiskopisy.
(14) Seznam tiskopisů bude vyhotoven a projednán dodatečně
podle odst. 4.
(15) Ustanovení instrukcí A, B, I, III, IV, V, VI, VIII a Služebního řádu, pokud nejsou v souladu s timto oběžníkem, pozbývají
platnosti. Vzory tiskopisů k těmto předpisům budou platné jen
ve formě a znění posledního vydání.
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29
31
34
}5

37
47
49

58
59
64
73
101
103
105
106
109

110
113

I
Osvědčení o vzdálenostech. (Možno nahradit
potvrzením na osmerce papíru nebo potvrzenim přimo na podání.)
Platební vyzvání za provedené úřední řízení.
(Případy jsou vzácné. Bude-li toho třeba,
napíše se vyzvání na list papíru).
Výpočet zálohy pro pomocné dělníky. (výpočet se provede konceptem na listu papíru
a celkový požadavek se sdělí obyčejným
hlášenim.)
Potvrzení o zaměstnání. (Je indivíduální, a
proto je účelnější psát je na listu papíru.)
Stvrzenka na mzdu.
Výplatní listina mezd.
Výkaz mezd. (Tiskopisy zapsané ve sl. 9,
10 a 11 jsou tiskopisy účetní a způsob vyúčtování i odběr tiskopisů budou stanoveny
všeobecně.)
Nález o dohlídce. (Není využita celá plocha
tiskopisů a je vhodnější psát nález na čistém
papíru.)
Záznam o nepřítomnosti v úřadě. (Je tiskopisem všeobecným.)
Doruční list. (Svolání kat. komise lze provést
místním rozhlasem. MNV potvrdí písemně,
že členy svolal rozhlasem dne .• , ... . .... )
Inventární účet IV. (Inventarisace kancelářského 7..ařízení patří k věcem všeobecně
upraveným.)
Podací protokol.
Záznam o přidělených spisech. (Tiskopisy
zapsané ve sl. 29 a 31 jsou ryze adminístrativní a tudíž všeobecné.)
Záznam vad katastrálních map. ev záznamech možno pokračovat na připojený čistý
papír.)
Záznam o jednotícím vedení zeměměřických
prací. (O tyto práce je pečováno plánem
prací a jeho kontrolou, jakož i povinností
hlášení zeměměřických prací.)
Záznam o vypůjčeném pozemkovém katastru .•
(Údaje jsou patmy ze zúčtovacích dokladů.
Postačí ukládat doklady ve zvláštním obalu.)
.zápisník měřených úhlů v polygonové síti.
Zápisník délek. (Zápisníky zapsané ve sl. 47
a 49 jsou sloučeny v jeden zápisník měřených
úhlů a vzdáleností, který bude veden ve
sloupci 48.)
Seznam názvů tratí. (Postačí navázat na
dosavadní záznamy.)
Sestavení výměr. (Bude se provádět v tiskopise výpočet výměr parce! - viz sl. 22:3.)
Rozvrh prací pro nové měření. (Práce jsou
vedeny v plánu zeměměřických prací.)
Rejstřík parcel. (Již se nevede. Založený se
ponechá dále, ale nový se nebude zakládat.)
Výpočet výměr změněných parcel. (Tiskopis
sloučen s upraveným tiskopisem vedeným
ve sloupci č. 223.)
Seznam závad v plánu. (Možno použít čistého
papíru a ukládat do zvláštního obalu.)
Výpočet souřadníc bodů polygonových pořadů. (Nahrazen tiskopisem vedeným ve
sl. 54.)
Výpočet souřadnic bodů měřických přímek.
(Nahrazen tiskopisem vedeným ve sl. 56.)
Seznam staveb. (Vyšetřené novostavby se
ihned zaměří; jinak pro nedostatek času se
poznačí jen na čistý papír číslo domu, který
je třeba zaměřit.)
Vyhláška o Medních dnech. (OMS zařídí
uveřejněni ve věstníku ONV.)
Vyhláška o občasné přehlídce. (Sloučena
s vyhláškou vedenou ve sl. 111.)
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Císlo
sloupce

124
126
127
128
129
130
132
134
137
138
,,'139
'·'-::,J"l

140
141
144'
146
147
148
149
150
151
152
153
156
177
178
179
180
197
198
205
224 '
227
230
231

I

Císlo
sloupce

Název tiskopisu. (Důvod zrušení tiskopisu.)
Záznam pro další řízeni. (Podobně jako u
seznamu stlveb označí se vyšetřené a nezaměřené změny a čistý papír, který se uloží
ve zvláštním obalu.)
Dopis obecního úřadu. (Sdělení možno MNV .
napsat na čistém papíru.)
Rozvrh polních prací pro vedeni. (Tyto práce
jsou vedeny v plánu zeměměřických prací.)
Dopis o svolání katastrální komise. (Nahrazen
upraveným tiskopisem vedeným ve sl. 15.)
Pozvání k šetření. (Zpravidla se provádí
v místě, takže postačí vyhotovit předvolání
do úřadovny, po případě, je-li numé pozvat
více držitelů pozemků, vyzvat místním rozhlasem. Jinak se pozvánka vyhotoví na čistý
papír jednoduchým způsobem.)
Uvědomění držitelů o měření. (Tuto okolnost
se držitel dozví jednou při reklamačním
řízeni, po druhé když obdrží soudní usneseni.)
Srovnávací sestaveni změněných snášek.
(Práce se již nekoná.)
Vyhláška o odvolacím řízeni. (OMS zařídí,
aby byla vyhlášena ve věsmiku ONV.)
Úhrnný výkaz náhrad. (Již se nevede.)
výkaz pro dodatečný předpis pozemkové
daně.
Návrh na dodatečný odpis pozemkové daně.
(Práce vedené v tiskopisech zapsaných ve
sl. 129 a 130 se již nekonaji.)
Dopis o zaslání ohlašovacích listů. (V případě
potřeby postačí uvést čísla v průvodní zprávě.)
Seznam ohlašovacích listů. (Již se nevede.)
Seznam ohlašovacích listů. (Již se nevede.)
Výkaz prací pro vedeni. (Nahrazen kontrolou
plánu.)
Příloha k výkazu prací pro vedeni. (Nevede
se; jako sl. 138.)
V'ka
'
ůkou.
1
y z· o pracovnrm
.'} (Výkon
dV .se
Seznam neprovedených prací..
i~á:~)
Seznam elektrických vedeni.
} (Práce se
Dotazník o elektrických vedenich. nekonají.)

Název tiskopisu. (Důvod zrušeni tiskopisu.)

Oznámeni o zahájení
nového měření.
Vyhláška o zahájení
nového řízení.

232

a nahra} sloučeny
(000 "''''''"''
zeny tiskopisem,
vedeným ve sl.
111.)
Uvědomění o řízeni. (Zařízeno vyhláškou,
po případě, je-li to nutné, postačí sdělení
na čistém papíru.)
Rozvrh polních prací. (Uvedeno v plánu
zeměměřických prací.)
Uvědomění MNV. (Zařízeno vyhláškou uvedenou ve sl. 111.)
Protokol o vyhledávání vzorkových pozemků.
Vyhláška o zahajování vceňováni.
Hlavní kniha. (Práce vceňovací se již nekonaji.)

233
234
249
252
256
261
279

.

Seznam

tiskopisů,
které' může tisknout
Kartografický a reprodukční
ústav v Praze

(PřílohaBkob. ÚSKG,č.j,

243-6298/1954, ze dne 15. června 1954)

Císlo
formuláře

l .\,

Seznam silI'ic.
Rejstrvík.
(Práce se nekonají.)
Seznam.
.
Dotazník.
Seznam pozemku trvale osvobozených od
pozemkové daně. (Nevede se.)
Seznam parifikační půdy. (Již se nevede.)
Výkaz o daňových výhodách. (Výkazy se nevyhotovuji.)
Zpráva o měřeni. (Lze napsat na list papíru.)
P t
'k'h
d'
(Tiskopisyvnítroo~ ovn~ n~ a po a,c}. ,
podníkové, ryze
Postovol kOlha odnasecl.
dm' . tr ti. '
Poštovní průvodka.
a . 101S a, vOl ,
povahy,
V pam
1 t 'I'lStk y post ovni
'· vydavane
,
V't ln
post ovol spraspon e y.
vou.)
Rekognoskační list. (Nahrazen tiskopisem
sl. 221 - triangulační údaje.)
Zpráva o' dohlídce. (Na zprávu pos'tačí čistý
papír; jako sl. 12.)
, Zápisník busolniho měření. (Práce výjimečné;
lze použít tiskopisů pro měření úhlů a délek sl. 48.)
Výpočet průsečíků měřických přím~k. (Výjimečné práce; postačí lisťPaPíru.)
Oběžník, aby se držitelé dostavili k řízeni.
(Upozornění bude uvedeno již ve vyhlášce.)
Vyhláška katastrálniho měřickéhoúřadu o platnosti nového katastrálniho operátu.
Vyhláška z. f. ř. o platnosti nového katastrálního operátu. (Oba tiskopisy - zapsané ve
sl. 230 a 231 - upraveny a sloučeny do tiskopisu vedeného ve sl. 229.)

I

v

I

v

v
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,,;J

150
153
154
160
160a
161
162
163
164
176
177
179
180
181
182
500
501
501a
502
300
301
302
304
305
306
307
308
309
310
311
312

I. měření zák,l:adnová
Zápisnik měřených vodorovných úhl~.
Výpočet a rozbor řad pozorování (grup).
Stanični vyrovnání na základním trigonometrickém bodu.
Zápisník délek měřených invarovým drátem.
Rozbor základnového měření podle úseků.
Vybočení odečítacích značek ve směru základny.
Provážení koncových bodů základny.
Výpočet oprav Ks, Ke, K7, výškového původu,
pro geodetickou základnu.
Místopis základního trigonometrického bodu.
Výpočet vyrovnaných hodnot součinitelů pro
podobnosmí transformaci.
Seznam rovinných pravoúhlých souřadnic.
Seznam zeměpisných souřadnic a meridíánových konvergencí pro rohy listů katastrální
mapy.
Výpočet pravoúhlých rovinných souřadnic čs.
jednotné sítě ze zeměpisných souřadnic interpolací.
Výpočet zeměpisných souřadnic z pravoúhlých
rovinných souřadnic čs. jednotné trigonometrické sítě interpolací.
Výpočet meridiánové konvergence C v bodech
Křovákovy ~ouřadnicové soustavy.
Zkouška optického mikrometru a určení
chyby runové.
Komparace invarových drátů v poli.
~ešení komparačního obrazce.
Určení citlivosti libely.
II. Astronomie
Příjem časových signálů.
Chronografické srovnání hodin.
Vyrovnání korekcí a chodů hodín.
Výpočet azímutu.
Výpočet zdániivých míst hvězd.
Určení zeměpisné šířky methodou HorrebowTalcottovou (zápisník).
Určení zeměpisné šířky methodou HorrebowTalcottovou (výpočet).
Určení času průchodním strojem nebo určení
šířky v I. vertikálu.
Určení zeměpisné šířky v 1. vertikálu.
Výpočet sklonů pro určení šířky v 1. vertikálu
nebo určení času průchodním strojem.. .
Určení šířky v 1. vertikálu (výpočet).
Určeni času (čtení chronografických pásek.)
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(;íslo
formuláře

Číslo
formuláře

I

324

Určení času průchodnim strojem (výpočet
odchylky v azimutu).
Určeni času průchodnim strojem (výpočet
korekce liodin).
Určení zeměpisné šířky a délky cirkumzenitálem (zápisník).
Výpočet zeměpisných souřadnic z měřeni
cirkumzenitálem (I. část).
Výpočet zeměpisných souřadnic z měření
cirkumzenitálem (2. část),
Zápisník měřených azimutů.
Výpočet přibližných hodnot z měření cirkumzenitálem (I. způsob).
Výpočet přibližných hodnot z měření cirkumzenitálem (II. způsob).
Určení zeměpisné šířky methodou Stemeckovou (zápisník).
Určení zeměpisné šířky methodou Sterneckovou (výpočet).
Kartotečni lístek astronomicky určeného bodu.

350
351
352
353

III.
Gravimetrie
Místopis tíhového bodu.
Místopis tíhového bodu ... řádu.
Gravimetrický zápisník.
Sestaveni, tíhových rozdilů.

313
314
315
316
317
319
320
321
322
323

T8

-

101
103a
106
107
108
110
112 .
114
116
117
117a
117b
118
119
121
122
123

IV.'triangulace
Výpis vý..sledktiměření na stanovisku.
Topografický popis bodu.
Triangulačni údaje s průsvitkou.
Výpočet výšky trvalého signálu nad hlavníIJ1
~{lImenem.
Kniha výsledků triangulačních prací.
Výpočet pravoúhlých souřadnic protínánim
vpřed.
Výpočet pravoúhlých souřadnic protínánim
zpět.
Výpočet centračnich změn směrů.
Výpočet jižníků, strany a směrových součinitelů.
Výpočet změn směrů na přimou spojnici.
Souřadnicové vyrovnáni jednoho trigonometrického bodu.
Společné souřadnicové vyrovnáni dvou až tří
trigonometrických bodů.
Maska k řešeni normálních rovnic.
Nomogram pro přibližné stanoveni střednich
chyb.
Výpočet pravoúhlých souřadnic z polárních
prvků.
Výpočet výškových rozdilů získaných trigonometricky.
Údaje o zhušťováni bodu.
Společné souřadnicové vyrovnáni čtyr až
sedmi trigonometrických bodů.
Výpočet pravoúhlých souřadnic protínáním
vpřed z orientovaných směrů.

VI. Mapování
202
205

217
část 1
217
část 2
217
část 3

V. Nivelace
(polohopisné

a výškopisné)

Seznam polohových a výškových podkladů.
Výpočet nadmořských výšek v polygonovém
pořadu.
VÝPočet pravoúhlých souřadnic i výšek protínáním vpřed.
Výpočet pravoúhlých souřadnic protínáním
zpět.
Nomogramy pro mapování v měř. 1: 5000.
Nomogramy pro výpočet středních polohových chyb.
Nomogramy pro stanovení střední polohové
odchylky opravy výšky, středního rozdilu
mezi výškovými úhly a středni výškové chyby
vrstevnic.

219
část 1
219
část 2
403
404
405

I

Název formuláře
Nomogram pro výpočet souřadnicových rozdilů v polygonových pořadech.
Nomogram pro výpočet souřadnicových rozdilů v polygonových pořadech.
Výpočet souřadnic v polygonovém pořadu.
Výpočet souřadnic bodů zaměřených měřickou přímkou.
Výpočet souřadnic uzlového bodu.

Využití trigonometrických bodů československé Jednotné
trigonometrické sitě pro zákres změn do katastrálnich
map
(Sb. ob .. ÚSGK,č. j. 242-6223{1954, ze dne 23. června 1954)
Rozoráním mezí po provedené hospodářsko-technické úpravě
půdy a po sloučeni parcel v osídlovaných ).ÍZemíchbylo zničeno
mnoho pevných bodů vyznačených v katastrálnich mapách.
Zaměřování změn v těchto územích a v územích s rozsáhlými
lesnimi komplexy je velmi obtížné a nákladné.
Ústřední správa geodesie a kartografie povoluje z důvodů
zhospodárnění zeměměřických prací J áchymovským dolům, n.
p. (dále jen JD), na jejich žádost, aby v případech, kde by si
připojeni měřeni na pevné body katastrální vyžádalo neůměrných
nákladů, bylo připojeni provedeno na trigonometrické body
československé jednotné trigonometrické sítě, po případě na
body zhušťovací.
Ústředni správa geodesie a kartografie rozšiřuje tuto výhodu
i na jiné pověřené orgány.
Trigonometrické body se zakreslí do katastrálních map podle
pravoúhlých rovinných souřadnic s použitím jednorné čtvercové
sítČ. Souřadnice trigonometrických bodů se tedy netransformují.
Protože zákres jednorné čtvercové sítě do kastrálnich map
byl proveden pro vyhotovení Státní mapy 1 : 5000 - odvozené
ve většině případů jen graficky podle údajů mílových tabulek,
je třeba dříve zákres této sítě přezkoušet, než bude provl\děno
zakreslováni trigonometrických bodů.
Geodetický a topografický ústav v Praze sdělí na požádáni
JD nebo jiných pověřených orgánů transformované souřadnice
rohů sekčnich listů v jednotné zobrazovací soustavě a souřadnice
potřebných (připojovacích) trigonometrických a zhušťovacích
bodů příslušnému okresnímu měřickému středisku. V .žádostí je
třeba uvést klad listů katastrální mapy v příslušném triangulačním listu.
Přezkoušeni zákresu jednotné čtvercové sítě podle trans formovaných souřadnic rohů sekčních listů, zákres trigonometrických bodů a zákres zaměřených změn do katastrálních map
provedou JD nebo jiné pověřené orgány svými zaměsrnanci
v mísrnostech příslušného okresního měřického střediska.
Okresní měřická střediska dají veškeré potřebné údaje k provedeni shora vyjmenovaných úkonů JD nebo jiným pověřeným
orgánům bezplatně k disposici.
Při měřických operacích se zaměří pro kontrolu zákresů
v katastrální mapě všechny v okolí měřeni dosažitelné pevné body.
Měřické práce musí být vykonány podle platných měřických
instrukcí a návodů, aby je nebylo třeba opakovat pro jiné účely,
zvláště pro vyhotovení map větších měřítek (1: 1000, 1: 2000).
Výsledky měřeni (polní náčrty, zápisníky, výpočty a pod.)
budou předány, v originálech nebo ověřených opisech, po případě
výpisech, příslušnému okresnímu měřickému středisku k uloženi.
Hl.
Výhody pili použiváni pozemkového katastru
(Sb. ob. ÚSGK, č. j. 242-7691{1954, ze dne 1. července 1954)
Ústřední správa geodesie a kartografie povoluje až do odvoláni
Státnimu ústavu pro projektováni zemědělské výstavby .,Agroprojekt", Praha II., Václavské nám. č. 52, zapůjčováni příručnich katastrálnich map a písemných operátů pozemkového
katastru pro úředni potřebu za těchto podmínek:
Krajská střediska .,Agroprojektu" budou si vyžadovat od
okresnich měřických středisek příručni katastrální mapy a písemné
operáty na dobu nezbytně nurnou a vrád je ihned na vyzvání,
jakmile jich bude třeba u okresního měřického střediska.
S vypůjčenými příručnimi katastrálními mapami a písemnými
operáty musí býtzacházeno tak, aby nebyly pošpiněny, pomačkány
nebo potrhány. Nesmí v nich být nic škrtáno, připisováno, vymazáváno. ani zapisovány jakékoliv poznámky.

1955/16

Geodetický,obzoll'
sv. 1/43 (1955) Č. 1

o používán! výhody a náhradě škody, byla-li by při tom způ:'
sobena, platí ustanovení §8, odst. 6 a 7 v!. nař. 64/1930 Sb.
Okresni měřická střediska zapůjčí operáty jen na zúčtovací
doklady, při čemž při zapůjčeni písemného operátu se do zúčtovacích dokladů zapíše výslovně počet pozemnostnich archů.
Katastrální mapy nelze z důvodů bezpečnostních a nebezpečí
jejich poškozeni a ztráty zapůjčiti mimo sídlo okresního měřického střediska; případné nejasnosti nebo nesrovnalosti v příruční
katastrální mapě objasní si zaměstnanci "Agroproiektu" nahlédnutím do katastrální mapy v místnostech okresniho měřického střediska.
Hl.
Jednotné výkonové normy pro zeměměřictVf a katografii;
změna článku 4. všeobecné části
(Výnos ÚSGK č. j. 242-3713/1954, ze dne 27. července 1954.)
Ústřední správa geodesie a kartografie se přesvědčila, že roční
období (kalendářní měsíce) není spolehlivým ukazatelem zvýšené
obtížnosti při vlastním výkonu normovaných prací. Rozhodujícím činitelem jsou povětrnostni podmínky, závislé na změně
teploty. Změna teploty proto může být ukazatelem nejspolehlivějším pro stanovení obtížnostní přirážky.
Proto se IJ).ěnia doplňuje podle ustanoveni článku 6., odstavec
2 prováděcích předpisů k výkonovým normám (viz Sbírku oběžníků pro KNV, pořadové číslo 72/1952 a 524/1953) ve spojeni'
s § 4, odstavec 1 vládního nařízeni číslo 1/1954 Sb., článek 4
všeobecné části jednotných výkonových norem pro zeměměřictví
a kártografii takto:
4. Vliv teploty.
Výkonové normy pro polní měřické práce platí při ustálených
teplotách od + 3° e do + 35 oe (naměřených ve stínu).
Je-li třeba konat polní měřické práce za nižších teplot, pak se
časové normy násobí koeficientem, který jest u ustálených teplot:
a) od + 2,9 oe do + 0,1 oe.
1,05,
b) od
o oe do - 5 oe .
1,15,
c) od - 6 oe do - 10 oe. . . . . . . . . . ..
1,25b
d) od -11 oe do - 15 oe. . . . . . . . . . ..
1,35,
d) od - 16 oe do - 20 oe. . . . . . . , . . .,
1,50.
Ustálené teploty se zaokrouhlují podle zásady o zaokrouhlováni (do 0,4° dolů. od 0,5° nahoru) při teplotách sub b) až d).
Za správnost tepelných údajů, potřebných pro určení přirážkového koeficientu, jest odpovědný vedoucí čety."
Z důvodů hospodárných a zdravotnich nelze požadovat, aby
polní měřické práce konané při teplotách vyšších než + 35 oe
(naměřených ve stínu) nebo nižších než - 20 oe byly konány
podle výkonových norem.
Ustálená (průměrná teplota se zjistí písemným dotazem u Státního hydro-meteorologického ústavu v Praze XVI, Hole,čkova 8.
Dotaz je třeba zaslat ústavu koncem měsíce s uvedenim okresu,
v němž se nalézá pracoviště.
Státni hydro-meteorologický ústav sdělí již průměrnou teplotu
v příslušném okresu za uplynulý měsíc.
'
Tato úprava platí od 1. srpna '1954.
-ýOznačeni a úprava sekčních rámcťi listÁ topografických
map měřítka 1: 10 000 a 1: 5000 v novém kladu listů
(Ob. ÚSGK č. j. 241 - 12413/1954 ze dne 13. října 1954)
Ústředni správa geodesie a kartografie vydala pro označováni
a úpravu sekčních rámců listů topografických map měřítka
1: 10000 a 1: 5000 v novém kladu listů pokyp.y Geodetickému
a topografickému ústavu v Praze a všem oblastním ústavům geodesie a kartografie, z nichž uvádime:
Vládni usnesení ze dne 28. července 1953, o změně geodetických základů v L:SR, stanoví, že v L:SR bude jednotnou zobrazovací soustavou příčné konformní válcové zobrazeni (Gaussovo)
v mezinárodni úpravě se šestistupňovými polednfkovými pásy
pro mapy měřítka 1 :10000 a menších a s třístllpňovými poledníkovými pásy pro mapy měřítka 1 : 5000 a větších, při čemž
skreslení základního poledniku je rovno jedničce.
Na podkladě tohoto vládního usnesení stanovila Ústřední správa
geodesie a kartografie pro označováni a úpravu sekčnich rámců
topografických map v nové zobrazovací soustavě:
1. Klad a označení mapových listů vychází z rozčleněni a označeni
mezinárodní mapy v měřítku 1 : 1 000 000. Rozměry jednoho
listu této mapy jsou dány rozdílem 4° zeměpisných šířek a rozdilem 6° zeměpisných délek. Rozdělenim sféroidíckého lichoběžníka zobrázeného na listu mapy v měřítku 1 : 1 000 000 na 12
vrstev a 12 sloupců vznikne 144 sekcí o rozměrech 20' po země pisné šířce a 30' po zeměpisné délce, které se zobrazují v
měřítku 1 : 100000. Přehled kladu listů map měřítka 1 : 100000
je uveden v pracovní pomůcce "Kartografické tabulky pro nové mapy 1 : 5000 á 1: 2000", zpracované Ing. F. Štorkánem a

vydané ve Státním nakladatelství technické literatury vr.1954.
Označení listů map 1: 10000 a 1: 5000 vychází z označeni
příslušného listu mapy 1: 100 000 takto:
a) Pro měřítko 1 : 10000:
List mapy 1: 100000 (ku př. M - 33 - 96) se děli na
4 čtvrti označené písmenami A, B, e, D, z nichž každá se
rozpadá opět na 4 čtvrti označené písmeny a, b, c, d, a
z nich každá obsahuje 4 listy mapy 1: 10000 označené
čísly 1, 2, 3, 4. L:tvrti označené velkými písmeny jsou listy
mapy 1 : 50 000 a malými písmeny mapy 1 : 25 000. List mapy 1 : 10000ležící v jihovýchodnim rohu listu mapy 1:100000
označeném M - 33 - 96 ponese tudíž označení M - 33 - 96 - D - d - 4. Každý list 'mapy 1 : 10000 zobrazuje
územi na ploše sféroidického lichoběžnika, jehož rozměry
jsou: 2'30" po zeměpísné šířce a 3'45" po zeměpisné délce.
b) Pro měřítko 1 : 5000:
Označení listů map 1 : 5000 je provedeno, jak je také uvedeno v citované pracovni pomůcce, tímto způsobem: List
mapy 1: 100000 je rozdělen na 16 sloupců a 16 vrstev listů
mapy 1: 5000 číslovaných zleva doprava po vrstvách od
(1) do (256), takže ku př. list ležící v posledním sloupci
a ve dvanácté vrstvě výše uvedeného listu mapy 1: 100 000
bude označen M - 33 - 96 - (192). Rozměry sféroidického
lichoběžnika zobrazeného listem mapy 1: 5000 jsou: 1'15"
po zeměpisné šířce a 1'52,5" po zeměpisné délce. L:tyři
listy mapy 1: 5000 se tudíž kryjí s jedním listem mapy
1: 10000.
2. Úprava rámců na listech obou měřítek byla schematicky naznačena v příloze k oběžniku.*) Rámec mapy měřítka 1 : 10 000
obsahuje rysky čtvercové kilometrové sítě pravoúhlých souřadnic příslušného šestistupňového pásu, po případě, v stanoveném překrytu dvou pásů, i pásu sousedniho, a minutové
úseky zeměpisných souřadnic. V rámci mapy 1: 5000 je vyznačena půlkilometrová čtvercová síť, k6tovaná v,pořadnicich
od základního poledniku třístupňového pásu; rysky půlkilometrové sítě, v překrytu dvou sousedních pásů' se vyznačí
obdobně jako ,v mapách měřítka 1: 10000 u vnějšího tučného
rámce. V mapách měřítka 1: 10 000 se překrytová síť zobrazí
v posledním východním a v prvých dvou západních sloupcích
listů každého pásu. Sekční čáry listů grafického polohopisného
podkladu nebo, pomocného polohopisného podkladu (katastrální mapy) v měřítku 1 : 5000 se zobrazí dosavadním způsobem,
v měřítku 1: 10000 pak polovičnirni rozměry. Ve výjimečných případech, kdy je číselný polohopisný podklad anebo
jeho část dána pro nový klad listů ještě v souřadnicích dosavadni jednotné trigonometrické sítě, se vynese a vyrýsuje
tužkou i čtvercová síť (1 km nebo II. km) těchto souřadnic.
Na všech stranách rámu se uvede označeni sousedních listů.
Při přípravě listu se již vyrýsuje kresba rámce i pravoúhel~
nikových sítí a popíše se tužkou.
Št.
Úřední

list

Ceskoslovenské

republiky

Pověřování zeměměřickými úkony podle zákona č. 61/1951
Sb., Jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýr-'
ské komory, a změny v něm
(Úřední list, částka 71/1954, str. 621-622)
(výnos ÚSGK, č. j. 242-5445/1954, ze dne 27. května 1954)
I.
Ústředni správa geodesie a, kartografie pověřila podle zákona
č. 61/1951 Sb.:
1. Městský národni výbor v' Olomouci:
a) Vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro
účely pozemkového katastru a veřejných knih;
b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastra1ní
mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu;
c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření
nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické
projekty a plány.
Pověřeni platí jen pro vlastní obor působnosti úřadu a jen na
územi kraje Olomouckého.
.
Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických prací
za pověřený úřad je Ing. Adolf Fusek.
.
.
2. Ústřední národní výbor hlavního města Prahy stejnými
úkony, jak je uvedeno pod 1 a) až c).
Pověření platí jen pro obor působnosti úřadu a pro územi krajů
Pražského, L:eskobudějovického, Plzeňského, Karlovarského,
Ústeckého, Libereckého, Hradeckého, Pardubického a Jihlavského.
*) Přílohu pro nedostatek místa neotiskujeme.
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Ověřovat výsledky zeměměřických prací za pověřený úřad
jsou oprávněni: Ing. Karel Česák, Ing. Bohuslav Pelák a
Ing .. Jaroslav Pudr.
Ústředni správa geodesie a kartografie rozmi1a na územi
celého státu územní působnost pověření uděleného národnimu
podniku Pragocement v Radotíně výnosem ministerstva stavebního průmyslu ze dne 5. března 1952, č. j. 1730/36-Měř.
2-1952 ve znění výnosu ze dne 30. dubna 1952 zn.: 059.1-10-Měř.
2-1952.
Ostatní podmínky pověření se nemění.
III.
V důsledku reorganisac~ některých podniků převedla Ústřední
sprá'Vageodesie a kartograne v plném rozsahu oprávnění vykonávat zeměměřické úkony a ověřovat výsledky zeměměřických
pi'ad:
a) Z komunálniho podniku Dopravní podniky města Brna na
Dopravní podnik města Brna, Hlinky 151, Brno;
b) z pražské vodohospodářské služby Ústředního národního
výboru hlavního města Prahy, Vodárny na Pražské 'Vodárny,
Praha I, Národní třída 13;
c) z projekční kanceláře ministerstva paliv a energetiky Plynoprojekt na Plynoprojekt, Praha II, Národní třída 38;
d) z Krajské vodohospodářské služby krajského národního výboru
České Budějovice na Správu vodních toků a meliorací základní
závod České Budějovice, Vltavské nábraží 318;
e) z národního podniku Hydroprojekt na Státní ústav pro projektování staveb vodního hospodářství - Hydroprojekt,
Praha I, Dlouhá 13;
f) ze Státního ústavu pro projektování závodů těžkého strojírenství Kovoprojekta Praha na Státní ústav pro projektování
strojírenství - Kovoprojekta, Praha II, Štěpánská 65;
g) ze Státního ústavu pro projektování spojových staveb Spojprojekt na Spojprojekt - státní ústav pro projektování spojovacích staveb a zařízení Praha XII, Říinská 13;
h) z národního podniku Projekta, Praha na státní ústav pro projektování všeobecného strojírenství - Projekta, Praha VII,
Přístavní 28;
c) z mínisterstva zemědělství na Státní ústav pro projektování
zemědělské výstavby, Agroprojekt, Praha II, Václavské
nám. 52.
IV.
Zrušuje se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznané Ing. Jiřímu Brodoví pro Státní ústav pro projektování
závodů lehkého průmyslu Gottwa1dov I.
St.
Pověřování

zeměměřickými
úkony podle zákona č. 61/1951
Sb. a změny v něm
Z Ústřední správy geodesie a kartografie se v Úředním listě
ze dne 24. července 1954, částka 87, sděluje:
I.
Ústřední správa geodesie a kartografie povoluje, aby podniky,
orgány a ústavy - pověřené zeměměřickými úkony pro vlastní
obor působnosti podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb. - prováděly
zeměměřické práce a vyhotovovaly geometrické (polohopisné)
plány i pro účely individuální bytové výstavby svépomocí,
pokud stavebníky budou vlastní zaměstnanci těchto podniků,
orgánÍl nebo ústavů. Skutečnost, že jde o vlastního zaměstnance,
potvrdi na geometrickém (polohopisném) plánu příslušná závodní rada.

II.
Ústřední správa geodesie a kartografie přiznala oprávnění.
ověřovat výsledky zeměměřických prací těmto dalším osobám:
1. Ing. Jindřichu Macháčkovi
pro území celého státu a Ing.
Dr techn. Václavu Burdovi
pro kraj Jihlavský, Brněnský,
010moucký, Ostravský, Gottwaldovský, oběma za státní ústav
dopravního projektování ministerstva dopravy - Praha II,
nábř. I kijevské brigády 12;
2. Ing. Václavu Hořejšímu
pro kraj Ústecký a Karlovarský
za Kombinát severočeských hnědouhelných dolů, Most;
3. Ing. Miroslavu Bačákovi pro kraje české za národní podnik
Jáchymovské doly, Jáchymov;
4. Ing. Aloisu Stašovi pro kraj Ostravský za Kombinát ostravskokarvinských dolů, Ostrava.
III.
V důsledku reorganisace některých podniků převedla Ústřední
správa geodesie a kartografie v plném rozsahu vykonávat zeměměřické úkony a oprávnění ověřovat výsledky zeměm~ř:ckých
prací:
a) Z komunálního podniku Dopravní podnik hl. města Prahy
na Dopravní podnik hlavního města Prahy, Praha 7, Bubenská 1;

b) z Ústavu pro průzkum a těžbu keramíckých surovin, národního podniku v Brně na Nerudný prúzkum, národní podnik,
Brno, Tř. kpt. Jaroše 28;
c) z národniho podniku Posista, Praha I, na Vojenský projektový
ústav, Praha;
d) ze Státního ústavu železničního projektování ministerstva
železnic, Praha, na Státní ústav dopravního projektováni
ministerstva dopravy v Praze.
IV.
Zrušují se oprávnění ověřovat výsledky zeměměřických prací
přiznaná:
.
a) Ing. Vladimíru Hodanovi
pro Státní ústav železničního
projektování ministerstva železnic;
b) Ing. VI. Ročákovi pro Státní ústav pro projektování závodů
průmyslu stavebních hmot a keramíky "Keramoprojekt",
Praha II.

V.
Opravuje se v III. oddílu 2 pol. oznámení Ústřední správy
geodesie a kartografie v částce 42 Úředního listu z r. 1954 takto:
,,2. z národního podniku Keramoprojekt na Státní ústav pro
projektování závodů průmyslu stavebních hmot a kermaikv "Keramoprojekt", Praha II, Gorkého nám. 4."
St.
Náhrady cestovních a jiných výdajů zaměstnancům
vysilaným v tuzemsku na montážni, instalačni, opravné, ~držovaci a některé jiné práce
(Vyhláška státní mzdové komise ze dne 7. srpna 1954 č. 173,
Ú. 1. částka 100)
Státní mzdová komíse stanovila v dohodě s ministerstvem financí
a ostatnímí zúčastněnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací podle § 10 odst. 1 zákona č. 234/1949 Sb.,
o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, a podle
§ 2. vládního nařízení č. 27/1951 Sb., o řízení státní mzdové
P9lítiky a zřízení státní mzdové komíse:
§ 1.
Rozsah platnosti.
(1) Vyhláška se vztahuje na zaměstnance (včetně technických
i administrativních) všech oborů, kteří jsou vysíláni na montážní,
instalační, opravné, udržovací a podobné práce.
(2) Vyhláška se dále vztahuje na zaměstnance při pracích zeměvrtných včetně veškerého geologického průzkumu a výzkumu, při
vrtbě a těžbě nafty, při pracich zeměměřických
a při taxaci
lesd.
(3) Vyhláška neplatí pro zaměstnance pracující v hlavní stavební
výrobě; vztahuje se však na odborné zaměstnance při zazdívkách
kotlů pro průmyslová zařízení, při stavbě prům"slových pecí,
při pracích žárotechnických, při stavbě továrních komínů, při
rekonstrukcích a opravách na uvedených zařízeních a při pracích
studnařskvch.
(4) V pochybnosti o rozsahu platnosti vyhlášky rozhodne příslušný
ústřední úřad v dohodě s ministerstvem financí, se sekretariátem
státní mzdové komíse a s jednotnou odborovou organisací;
ústřední úřad v dohodě s těmito orgány může také rozšířit platnost této vyhlášky i na jiné zaměstnance konající práce obdobné
povahy.
(5) O náhradách cestovních a jiných výdajů zaměstnancům vysílaným na montážní práce do zahraničí platí zvláštní předpisy.
§ 2.
Hospodárnost
a úspornost.
Zaměstnavatel i zaměstnanec jsou povinni při všech snch
opatřeních, z nichž vyplývají nároky l\S náhrady podle' této
vyhlášky, postupovat S největší hospodárností a úspomďstí.
§ 3.
Odpovědnost
a póvinnost k náhradě škody
Porušení povinností uložených touto vyhláškou je trestné podle
obecných předpisů; podle obecných předpisů se řídí i povinnost
k náhradě škody.
§ 4.
Druhy náhrad.
(1) Zaměstnancům vysílaným na práci mímo obec jejich pravidelného pracovního mista a mímo obec jejich bydliště (dále jen
"přechodné pracovní místo") se poskytují tyto náhrady:
1. náhrady jízdních výdajů (§ 5),
2. náhrada mzdy za dobu strávenou na cestě,v pracovní době
(§ 6),
.
3. náhrada za čas strávený na cestě mímo pracovni dobu
(§ 7),
4. náhrada zvýšených výdajů za stravu po dobu cesty (§ 9),
5. náhrada zvýšených výdajů za stravu po dobu pobytu na
přechodném pracovním místě (§ 10),
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6. nocležné (nebo příspěvek při cestě v noci, jestliže se zaměstnanec neubytuje (§ 11),
7. náhrady nutných vedlejších výdajů (§ 12),
8. náhrady při návštěvě rodiny (§ 13),
9. náhrady po dobu nemoci a jiných překážek v práci (§ 14).
(2) Pro poskytnutí jednotlivých druhů náhrad je rozhodné, jde-li o
a) vícedenní práce bez možnosti denního návratu (oddil I),
b) vícedenní práce s možností denního návratu (oddil II),
c) jednodenní práce (včetně cesty) (oddil III),
d) vnější pracovní výkony v obci pravidelného pracovního
místa nebo v obci bydliště (oddíl IV.).
N'hrady

pfi

Oddil I.
vícedenních
pracích
denního návratu.

bez možnosti

§ 5.
Náhrady jízdních výdajů.
(1) Zaměstnanec, který je vyslán na přechodné pracovní místo,
má nárok na náhradu prokázaného jízdného za cestu tam a zpět
za třetí třídu veřejného hromadného dopravního prostředku.
Vyžadují-li okolnosti případu, aby cesta na přechodné pracovní
místo byla vykonána jinak než veřejným hromadným dopravním
prostředkem a je-li toto místo vzdáleno více než 3 km, poskytne
se zaměstnanci při cestě (tam i zpět)
a) jízdním (motorovým) kolem nebo motocyklem, jež zaměstnavatel bezplatně' propůjčil . . . . . . . 0,10 Kčs za 1 km,
b) vlastním jízdním kolem nebo pěšky ...
0,40 Kčs za 1 km,
c) vlastním motorovým vozidlem náhrada podle předpisů o náhradách za používání vlastních osobních motorových vozidel
při pracovních cestách a vnějším řízení,*)
d) zcela výjímečně náhrada výdajů v obvyklé výši za jiný dopravní prostředek.
Náhrady podle písmo c) a d) se poskytnou jen, dal-li odpovědný
l
vedoucí vysílajícího závodu z naléhavých důvodů předem'
slovný souhlas k použití takového dopravního, prostředku.
(2) Stejné náhrady se poskytnou
a) je-li zaměstnanec z přechodného pracovního místa vyslán
dočasně do jiné obce,
b) je-li zaměstnanec po dobu práce na přechodném pracovním
místě prokazatelně nucen se ubytovat ve vzdálenosti větší
než 3 km od pracoviště pro nedostatek jiného bližšího
ubytování.
(3) Má-li zaměstnanec možnost použít slevy jízdného, přísluší
mu jen náhrada za zlevněné jízdné; má-li možnost použít volné
jízdenky, náhrada jízdného mu nepřísluší.
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§ 6.
Néhrada mzdy za čas strávený na cestě v pracovní době.
Za každou hodinu strávenou na cestě v obvyklé pracovní době
zaměstnancově přísluší za ušlý výdělek náhrada, a to:
a) zaměstnancům pracujícím v časové mzdě nebo v časové mzdě
s prémii ve výši jejich časového tarifu,
. b) zaměstnancům pracujícím v úkolu ve výši jejich úkolového
tarifu.
§ 7.
Néhrada za čas str'vený na cestě mimo pracovní dobu.
Za- čas strávený na cestě mimo pracovní dobu stanovenou pro
zaměstnance přísluší zaměstnancům všech kategorii náhrada
ve výši 1,60 Kčs za každou celou hodinu cesty, nejvýše však
8 Kčs v jednom kalendářním dnu.
§ 8.
C:as strávený na cestě.
Za čas strávený na cestě se považuje čas, kterého je nutně
třeba, aby se zaměstnanec dostal ze závodu (po případě z bytu)
na přechodné pracovní místo nebo zpět.
§ 9.
Néhrada zvýšených výdajů za stravu po dobu cesty.
V den, kdy byla nastoupena cesta na přechodné pracovní místo
a v den~ kdy byla skončena cesta zpět, přísluší zaměstnanci náhrada zvýšených výdajů za stravu ve výši
a) 5 Kčs, trvá-li cesta tam nebo zpět včetně doby strávené v témže
dní na přechodném pracovním místě 6 až 10 hodin,
b) 8 Kčs, trvá-livice než 10 hodin,
Při cestě konané ve dnech pracovního klidu zvyšují se tyto
částky o 50 %. Stejně se zvyšují uvedené částky při vzdálenosti
větší než 300 km, jestliže zaměstnanec nepřeruší cestu vlakem,
aby se ubytoval.

§ 10.
Néhrada zvýšených výdajů za stravu po dobu pobytu na
přechodném pracovním místě.
(1) Denní náhrada zvýšených výdajů za stravu po dobu pobytu na přechodném pracovním místě (dále jen "stravné")
činí za každý odpracovaný den 20 % z průměrného denního
hrubého výdělku dosaženého na přechodném pracovnim místě
avšak zásadně nejméně 10 Kčs a nejvýše 17 Kčs.
(2) Za dny cesty přísluší zaměstnanci náhrada zvýšených
výdajů za stravu jen podle § 9, avšak dosažený výdělek - pokud
zaměstnanec ještě v den cesty na přechodném pla:ovnim místě
pracoval - se včítá do hrubého výděrku pro výpočet straYf.ého
podle odstavce 1.
" ,
(3) Stravné v téže výši jako ve dnech pracovních (odstavec 1)
přísluší zaměstnanci za neděle a dny pracovního klidu, které
spadají do období prací vykonávaných na přechodném pracovním
místě. Za dny, kdy zaměstnanci je poskytována náhrada za cesty
k návštěvě rodiny, stravné nepřísluší (§ 13 odst. 8).
(4) U zaměstnanců s měsíčním platem se za průměrný denní
výdělek dosažený za dny odpracované na přechodném pracovním
místě považuje 1/25 základního platu za měsíc, v němž zaměstnanec na přechodném místě pracoval a 1/25 všech příplatků za
práci (prémie a pod.), které byly zaměstnanci zároveň se základním platem vyplaceny.
Poznámka
k § 10:
Průměrný denní hrubý výdělek se vypočte rak, že se celkový
hrubý výdělek dosažený na přechodném pracovním místě děli
počtem skutečně odpracovaných dnů. Z takto zjištěné částky činí
stravné 20 %.
Příklad
1:
Zaměstnanec byl vyslán na montáž dne 1. září 1954 a po skončení práce na přechodném pracovnim místě se vrátil do mateřského závodu dne 16. září 1954. Jeho celkoVý výdělek na montáži
včetně přesčasů a výdělku ve dnech cesty činíl 891 Kčs. Tato
částka se dělí 12, t. j. počtem odpracovaných dnů (t. j..bez nedělí,
o nichž nepracoval a bez dnů cesty). Průměrný denní hrubý
výdělek činí 74,25 Kčs. Denní stravné činí 20 % (1/5) z této částky
t. j. 14,85 Kčs. Vyplatí se tedy zaměstnanci na stravném za
14 dnů (12 pracovních dnů a 2 neděle) 14,85 Kčs x 14 = 207,90
Kčs. Kromě toho obdrží zaměstnanec náhradu zvýšených výdajů
za stravu za dny cesty (t. j. za dny 1. a 16. září) podle § 9.
Příklad 2:
Technícký úředník byl vyslán k říZ'ení montážních prací dne
1. září 1954 a vrátil se do závodu dne 16. září 1954. Za měsíc
září mu byl dne 10. října vyplacen základní plat 1580 Kčs
a prémie za srpen ve výši 356 Kčs, celkem tedy 1936 Kčs. Průměrný denní výdělek činí tedy 1936 Kčs: 25 = 77,44 Kčs.
Denní stravné činí 20% (1/5) z této částky, t. j. 15,49 Kčs.
Toto stravné obdrží za 12 pracovních' dnů a 2 neděle, tedy
15,49 Kčs x 14 = 216,86 Kčs. Vedle toho obdrží za dny cesty
(1. a 16. září) příslušné částky podle § 9.
§ 11.
Nocležné (nebo přídavek při cestě v noci, jestliže se zaměstnanec neubytuje).
(1) Nocležné se poskytuje ve výši prokázaného výdaje, nejvýše
však 14 Kčs za jednu noc. Nestačí-li nocležné v prvých 3 dnech
pobytu k úhradě nutného výdaje za ubytování, hradi se tento
výdaj v prokázané výši, nejvýše však částkou 20 Kčs za jednu noc.
Neprokáže-li zaměstnanec výdaj za ubytování účtem veřejného
ubytovacího podniku, poskytne se mu náhrada v částce 8 Kčs
za jednu noc.
(2) Poskytne-li závod zaměstnanci bezplatně závodní ubytování,
nocležné zaměstnanci nepřísluší.
(3) Jestliže zaměstnanec cestuje na přechodné pracovní místo
nebo zpět v noci a neubytuje se, dostane (vedle náhrady podle
§ 7) za každou hodinu cesty mezi 22. hodinou a 5. hodinou
přídavek ve výši 2 Kčs.
(4) Nárok na nocležné nepřísluší zaměstnanci za dny, v níchž
zameškal práci bez řádné omluvy.
§ 12.
N'hrady nutných vedlejších výdajů.
(1) Jiné výdaje, které zaměstnanec musí nutně vynaložit v souvislosti s prací na přechodném pracovním místě, se hradí v prokázané výši jako vedlejší výdaje.
(2) K vedlejším v.ýdajům patří zejména výdaje za přépravu,
po případě úschovu nutných zavazadel a nářadí a za poplatky
poštovní, telegrafní a telefonní. Výdaje za přepravu, po případě
úschovu se však nehradí,; jde-li o zavazadla, která smí vzít cestující bezplatně s sebou jako ruční zavazadlo.
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§ 13.
Náhrady při návštěvě rodiny.
(1) Ženatým a na roveĎ jim postaveným zaměstnancům se
poskytne jednou v každých 6 týdnech jejich zaměstnání na přechodném pracovním místě náhrada prokázaného jízdného za
třetí třídu veřejného hromadného dopravního prostředku za
cestu k návštěvě rodiny a zpět; při vzdálenosti přes 100 km hradí
se i příplatek na rychlík. První cestu k návštěvě rodiny lze uskutečnít až po 4 týdnech zaměstnání na přechodném pracovním
místě.
'
(2) VedIe náhrady uvedené v předchozim odstavci lze poskytnout náhradu prokázaného jízdného za cestu k návštěvě rodiny
vyvOli1nouzvlášť závažnými důvody (na př. těžkým onemocněním
rodinného příslušníka); tyto důvody je nutno prokázat.
(3) Brání-li zaměstnanci pracovní nebo osobní důvody (na př.
nemoc), aby sám vykonal cestu k návštěvě rodiny a navštíví-li ho
proto jeho rodinný příslušník, poskytne se zaměstnanci náhrada
prokázaného jízdného za cestu rodinného příslušníka za podmínek
uvedených v odstavcich 1 a 2.
(4) Náhrada jízdného podle předchozích odstavců nesmí přesáhnout jízdné z obce přechodného pracovního místa do obce
trvalého bydliště a zpět.
(5) Má-li zaměstnanec (rodinný příslušník) možnost použít
slevy jízdného, přísluší mu tolíko náhrada za zlevněné jízdné;
má-li možnost použít volné jízdenky, náhrada jízdenky mu
nepřísluší.
(6) Vedlejší výdaje (na př. výdaje za přepravu zavazadel)
se nehradí.
(7) Zamešká-li zaměstnanec bezprostředně před dobou určenou
k návštěvě rodiny nebo bezprostředně po ní práci bez řádné
omluvy, náhrada se mu neposkytne.
(8) Při návštěvě rodiny se stravné podle § 10 poskytuje za
dny odjezdu a návram, ne vša~ za 'Ostatní dny návštěvy rodiny.
(9) Ženatým zaměstnancům (vdaným zaměstnankyclm) jsou
postaveni na roveň zaměstnanci (zaměstnankyně), kteří poskytují
ve společné domácnosti zcela nebo z převážné části byt a zaopatření družce (druhovi), vlastním nebo nevlastnim rodičům
anebo vlastním nebo nevlastnim dětem.
(10) Rodinnými příslušníky se pro účely této vyhlášky rozumějí
manželka (manžel), družka (druh), vlastní i nevlastní rodiče
a děti zaměstnancovy.
§ 14.
Náhrady po dobu nemoci a Jiných překážek v práci
na přechodném pracovnim mistě. ,
(1) Stravné podle § 10 dostane zaměstnanec i za dny pracovní
nezpůsobilosti strávené v obci přechodného pracovního místa
z důvodu nemoci, a to nejdéle po dobu 14 dnů. Siravné se nevypláci za dny, ve kterých byl zaměstnanec v ústavním ošetřování.
(2) Po dobu nemoci v obci přechodného pracovního místa
podrží zaměstnanec nocležné. Byl-li však přijat do ústavního
ošetřování, poskytne se mu nocležné zpravidla jen po dobu 14 dnů,
je-li nutné nebo účelné, aby si po tuto dobu podržel ubytováni
v obci přechodného pracovního místa.
(3) Je-li zaměstnanec povolán z přechodného pracovního místa
k pracovnímu výkonu do obce svého pravidelného pracovního
místa nebo do obce svého bydliště nebo přechodně vyslán na jiné
pracoviště, a je-li nutné nebo účelné, aby si podržel ubytování
v obci přechodného pracovního místa, hradí se mu prokázaný
výdaj za toto ubytování, nejvýše však 14 Kčs za jednu noc.
" Totéž platí, je-li zaměstnanec nucen z jiného dúvodu (návštěva
~ rodiny a pod.) přerušit pobyt v obci přechodného pracovního
místa.
(4) Náhrady podle předchozích odstavců se poskytnou také
v případech, kdy zaměstnanec nepracoval, protože vykonával
občans!té povinnosti ve veřejném zájmu mimo obec svého trvalého
bydliště.
(5) V ostatních případech, kdy zaměstnanec nekonal práci
z jakýchkoliv osobních důvodů, stravné zaměstnanci nepřísluší.
\

Oddil n.
vicedenních pracích s možnosti dennibo
návratu.
§ 15.
(1) Lze-li při vícedenní práci na přechodlJ,ém pracovnim místě
na zaměstnanci spravedlivě požadovat, aby se denně vracel
do obce svého pravidelného pracovního místa, poskytne se mu
.a) náhrada jízdních výdajů za cesty do obce přechodného pracovního mista a zpět podle § 5,
Náhrady pil

b) příplatek na stravu, vyžaduje-li práce na přechodném pracovním místě včetně doby cesty a tam a zpět
6 až 10 hodin, v částce 4 Kčs,
více než 10 hodin, v částce 6 Kčs.
(2) Náhrada za čas strávený na cestě mimo pracovní dobu
(§ 7) se poskytne zaměstnanci jen za druhou a po případě další
třetí celou hodinu cesty, a to jen, činí-li doba strávená cestou
tam i zpět alespoň 2 hodiny.
(3) Náhrady podle odstavců 1 a 2 lze poskytnout, jsou-li nižší
než náhrady, které by zaměstnanci příslušely, kdyby zůstal
v obci přechodného pracovního místa; jsou-li vyšší, poskytnou se
mu jen do výše náhrad stanovených v oddílu I.
(4) Náhrady nutných vedlejších výdajů se poskytnou podle
§12.
Oddil m.
Náhrady při Jednodenních pracích (včetně cesty).
(1) Je-li zaměstnanec vyslán na přechodné pracovní místo
na práci, která nevyžaduje včetně cesty delší doby než 24 hodiny,
pos~nou se mu
a) náhrady jízdních výdajů podle § 5,
b) náhrada mzdy za čas strávený na cestě v pracovni době podle
§ 6,
c) náhrada za čas strávený na cestě mimo pracovní dobu podle
§ 7,
d) příplatek na stravu, trvá-li práce 'na přechodném pracovním
, místě včetně doby cesty tam a zpět
6 až 10 hodin 4 Kčs,
více než 10 hodin 6 Kčs,
e) náhrady nutných vedlejších výdajů podle § 12.
(2) Příplatek na stravu podle odstavce 1 písmo d) se poskytne
podle počtu hodin, bez ohledu na to, zda spadaly v rozmezí
24 hodín do jednoho nebo dvou kalendářních dnů. Jestliže je
zaměstnanec při pracich spádajícich včetně cesty do dvou kalendářních dnů nucen se ubytovat, přísluší mu nocležné ve výši
a za podmínek stanovených v § 11 odst. 1 a 2; neubytuje-li se,
přísluší mu za každou hodinu mezi 22. hodinou a 5. hodinou
přídavek ve výši 2 Kčs.
OddillV.
Náhrady při vnějšich pracovnich výkonech v obci pravidelného pracovního mista nebo v obci bydliště.
§ 17.
Při vnějších pracovních výkonech v obci pravidelného pracovního místa nebo v obci bydliště přísluší zaměstnanci pouze náhrada výdajů za pracovně 'nutné a prokázané použiti veřejného
hromadného dopravniho prostředku.
Oddil V.
§ 18.
Závěrečná ustanoveni.
(1) Příslušný ústřední úřad může v dohodě s ministerstvem
financi, se sekretariátem státní mzdové komise a s jednotnou
odborovou organisaci vydat podrobné prováděcí přepisy, a po
případě, jsou-li pro to vážné ekonomické a adminístrativní důvody, paušalovat náhrady uvedené v § § 5, 7, 9, 10, 15 a 16.
Paušální náhrady nesmí přitom přesáhnout rozsah jednotlivých
náhrad stanovených touto vyhláškou.
(2) Zrušují se všechny dosavadní předpisy o náhradách cestovních a jiných výdajů zaměstnancům vysílaným na práce uvedené
'v § 1. Zejména se zrušuje vyhláška č. 1130/1946 Ú. 1. I, o úpravě
pracovních a mzdových podmínek montážI!ích dělníků v kovodělných závodech, a vyhláška č. 254/1951 U. 1. I, kterou se vydávají předpisy o náhradách cestovních a jiných výdajů pro
zaměstnance v pomocné stavební výrobě a ve výrobě stavebIfich
dílců a polotovarů. Nedotčeny však zůstávají předpisy o náhradách
cestovních a jiných výdajů vydané jednotlivými ústředními úřady
v dohodě s ministerstvem financi podle § 35 vyhlášky č. 486/1950
Ú. 1. I, po případě podle § 39 vyhlášky č. 480/1950 Ú. 1. I.
(3) Jde-li O práce uvedené v § 1, nelze použít vyhlášek č.
486/1950 Ú. 1. I ač. 480/1950 Ú. 1. I ve znění vyhlášky č. 72/1952
Ú.1.
§ 19.
Přechodné ustanoveni.
Pro zaměstnance, &teří v den počátku účinnosti této vyhlášky
pracují na přechodném pracovním místě, platí dosavadní předpisy o náhradách cestovních a jiných výdajů, a to až do doby
skončení jeiich práce na tomto pracovním místě, nejdéle však do
30. listopadu 1954.
§ 20.
Účinn~t •
Tato vyhláška nabývá účinnostid.nem 1. záři 1954.
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